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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2019, às 20h horas, reuniram-se 

os vereadores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG), aberto os 

trabalhos, foi feita a verificação dos presentes e, havendo quórum mínimo legal, 

a senhora Presidente abriu os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando 

aberta a sessão. Em seguida foi determinado que se fizesse a leitura e votação 

da Ata da reunião anterior, sendo a 2ª Ordinária, que aconteceu no dia 13 de 

março de 2019, sendo aprovada por todos os vereadores. Na sequencia o 

assessor jurídico fez a leitura das correspondências recebidas pela secretaria da 

Casa. Já no Grande Expediente – Leitura das Proposições, a presidente 

passou a palavra ao assessor jurídico para que fizesse a leitura dos projetos, a 

saber: Projeto de Resolução N. 02 de 2019 que “Cria o Projeto Câmara 

Itinerante e dá outras providências”, Projeto de Resolução N. 04/2019 que “Cria 

a Casa do Cidadão – Regulamenta o seu funcionamento e dá outras 

providências”, Projeto de Lei N. 15/2019 que “Fixa os valores definidos como 

créditos de pequeno valor para os fins do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da 

Constituição Federal e dá outras providências” e por fim o Projeto de Lei N. 

16/2019 que ““Dispõe sobre a vedação a nomeação para cargos em comissão 

de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal N.º 11.340, no âmbito 

do município de Córrego do Bom Jesus – MG”. Todos os projetos foram lidos e 

encaminhados para comissão para análise. Dando sequencia a reunião, a 

presidente passou para a Ordem do Dia, votação da Moção de Repúdio N. 

01/2019, de autoria do vereador Welliton Nazario, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida a presidente passou para votação das Indicações N. 

10 e 11 sendo aprovadas pelos Edis. Os Requerimentos 07, 08 e 09 também 
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foram deliberados e aprovados pelos parlamentares. Na sequencia a presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei N. 14/2019, de autoria da vereadora Maria 

Aparecida Venâncio Luiz, que “Dá nome ao Centro Comunitário do bairro 

Posses e dá outras providências”, sendo aprovado por unanimidade. Já na 

Terceira Parte - Considerações Finais, a presidente convidou a todos para uma 

Audiência Pública que acontecerá na Câmara Municipal, dia 29 de Março, às 

16h, a fim de debater sobre a cobrança de melhoria dos calçamentos de ruas do 

município. A presidente fez também o sorteio da próxima reunião itinerante, e o 

bairro sorteado foi Possinhas. Na Tribuna Livre, a senhora Tatiana Aparecida de 

Almeida fez o uso da Palavra  e falou sobre o Projeto de Lei 13 de 2019. A 

munícipe solicitou aos vereadores a possibilidade de fazer uma emenda ao 

projeto, com o objetivo de determinar uma sala para os produtores agrícolas e 

outra sala para o uso da comunidade para reuniões, atendimento do PSF, 

catequese e até mesmo para velórios. Após a Tribuna, a Presidente passou a 

palavra livre aos vereadores. O vereador João Gabriel falou sobre o Projeto de 

Lei 13/2019, que na sua opinião, uma sala deve ficar para os agricultores 

orgânicos e outra para o uso da comunidade dos Campos do Raposo. Já o 

vereador Dorival agradeceu a presença da população que participou da Reunião 

Itinerante no Bairro Serrinha e convidou a todos para a reunião no bairro Posses. 

O vereador José do Carmo pediu ao Executivo a limpeza e a roçagem do terreno 

da Escola Estadual Professor Maximiano Lambert. O vereador Antônio Honório 

agradeceu a presença de todos na reunião e desejou uma boa noite. O vereador 

Welliton destacou seu repúdio ao atual momento político de todas as esferas 

governamentais, Federal, Estadual e Municipal.  Questionou as atitudes de 

vereadores, quando o mesmo foi chamado de “puxa saco” da prefeita. Ele disse 

que foi eleito na chapa da Prefeita Eliana e que tem compromisso com ela até o 

fim do mandato. Ele ressaltou dizendo que é o único vereador que trouxe 

emendas parlamentares para a cidade. Já o vereador Benedito Sérgio reafirmou 

o pedido do vereador José do Carmo e disse que sobre o projeto das salas do 

antigo grupo escolar do bairro Campos do Raposo, deve ser uma sala para os 

orgânicos e uma sala para os trabalhos da comunidade. O vereador Dário 

agradeceu a presença da população que participou da reunião itinerante no 

bairro Serrinha de São Benedito. Parabenizou os trabalhos dos agricultores 
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orgânicos e defendeu uma sala para a associação e outra para comunidade, 

desse modo, agradando a todos. Por fim a presidente cobrou resposta do 

Executivo referente as Indicações e que optou por fazer requerimento dos 

pedidos das reuniões itinerantes, visto a obrigatoriedade de resposta do Poder 

Executivo e reafirmou seu compromisso de estar sempre ao lado os interesses 

da população. E por fim, nada mais havendo a se tratar, a presidente agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. 

Eu, Antônio Honório Peres Filho, secretário, mandei digitar e assino, juntamente 

com os nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis.  

 

 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

 

 

Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 
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