
 
 

Página 1 de 2 
 

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 11 (onze) dias do mês de setembro 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, com ausência do vereador 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes, havendo quórum mínimo legal, a senhora 

Presidente iniciou os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e declarou 

aberta a sessão. Na Primeira Parte – Pequeno Expediente – a senhora 

Presidente pediu um minuto de silêncio para que todos possam fazer uma 

oração pessoal. Em seguida determinou que o assessor legislativo fizesse a 

leitura da Ata da reunião anterior, sendo a 11ª Ordinária, que aconteceu no dia 8 

de agosto de 2019, que após a leitura foi aprovada pelos vereadores. Na 

sequência fez a leitura das correspondências recebidas pela secretaria da Casa. 

Já no Grande Expediente – Leitura das Proposições, o assessor jurídico fez a 

leitura do Projeto de Lei N. 35/2019: “Lei Orçamentária que estima a receita e 

fixa a despesa do Município para o exercício de 2020” e do Projeto de Lei N. 

36/2019 que “Altera a Lei Municipal N. 1.293 de 08 de Dezembro de 2017, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021”. Após a 

leitura, os dois projetos foram encaminhados para análise da comissão. No 

Grande Expediente - Ordem do Dia, a Presidente colocou em votação o 

Requerimento N. 22/2019, que após consulta ao plenário, foi aprovado pelos 

vereadores. Seguindo a pauta da reunião, a presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei N. 34/2019 que “Denomina “Rua José Pinheiro” um logradouro 

público em nosso município e dá outras providências”, que após ouvido o 

Plenário, foi aprovado. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, a 

presidente passou a palavra livre aos vereadores.  O vereador Dário 

parabenizou a família do senhor José Pinheiro pela aprovação do projeto que 
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nomeia rua no bairro Vargem da Penha. O vereador desmentiu boatos sobre 

moradores que residem em prédios públicos, grupos escolares. Dario ressaltou 

que é o Ministério Público, a promotoria que está atuando nesta questão. Disse 

também que registou um boletim de ocorrência para que os fatos possam ser 

analisados e essa mentira seja desfeita. A vereadora Vanilda parabenizou o 

vereador João Gabriel pela passagem do seu aniversário. Parabenizou também 

a família do senhor José Pinheiro pela homenagem recebida da Câmara, através 

da aprovação do projeto que dá nome a rua no bairro Vargem da Penha. 

Informou aos vereadores e a população presente de uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Cultura de Extrema, onde serão digitalizados todo 

acervo do Memorial do Deputado Christovam Chiaradia. Vanilda relatou também 

sobre um Requerimento protocolado na secretaria da Casa, onde um morador 

do bairro Vargem da Penha questiona a atuação dos vereadores, dizendo que 

as obras de melhoria do bairro não estão sendo feitas porque os vereadores 

estão dificultando os trabalhos, o que foi rapidamente desmentido pela 

presidente. Vanilda disse que esta é mais uma mentira, que a verdade 

prevalecerá. 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____________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva_______________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 


