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ATA DA SEXTA 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 08 (oito) dias do mês de Maio 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, com a ausência da vereadora Maria Aparecida Venâncio Luis. 

Em seguida foi determinado que se fizesse a leitura e votação da Ata da reunião 

anterior, sendo a 5ª Ordinária, que aconteceu no dia 30 de abril de 2019, sendo 

aprovada por todos os vereadores. 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 Emenda a Lei Orgânica N. 01 

de 2019 que “Dá nova redação ao §2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município 

de Córrego do Bom Jesus”, Projeto de Resolução N. 06 de 2019 que “Cria a 

estrutura administrativa da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus”, 

Projeto de Lei 20 de 2019 que “Dispõe sobre limpeza de terrenos baldios no 

município e dá outras providências” e por fim o Projeto de Lei 21 de 2019 que 

“Autoriza o Poder Executivo a premiar os participantes do 2º Festival de Viola 

Rubens Barbosa e dá outras providências”. Todos os projetos foram lidos e 

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

presidente passou para a Ordem do Dia, votação dos Requerimentos N. 14 e 15 

sendo aprovados por todos. Votação da Moção de Repúdio N. 02 de 2019 de 

autoria do Vereador Welliton, sendo aprovado por todos. Votação e leitura do 

parecer da comissão do Projeto de Resolução N. 03 de 2019 que “Institui o 

sistema de adiantamento e o pagamento de diárias para suportar as despesas 

de viagens dos Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal de Córrego 

do Bom Jesus e dá outras providências”, sendo aprovado por 06 (seis) votos 
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favoráveis e 01 contra, sendo do vereador João Gabriel Dias Ribeiro. E por fim a 

votação do Projeto de Resolução N. 05 de 2019 que “Cria o Serviço de 

Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON no âmbito da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, sendo aprovado 

por todos. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, a Presidente passou a 

palavra livre aos vereadores. A vereadora Vanilda realizou o sorteio da próxima 

reunião itinerante, que será no bairro Vargem da Penha, em data a ser definida. 

O vereador Welliton ressaltou que está em pleno acordo com as melhorias para 

Córrego do Bom Jesus, como a Casa do Cidadão e o Procon. Cobrou atenção 

da Comissão de Constituição e Justiça sobre os seus projetos que estão em 

trâmite na referida comissão. O vereador Dario relatou sua indicação para 

manutenção e conservação de um bueiro da Rua Maria Stefânia. Agradeceu a 

votação que o projeto do Procon recebeu e disse que em breve estará a 

disposição dos moradores. Relatou também o projeto de reforma administrativa 

que deu entrada na Câmara, dizendo em breve será feito concurso público e que 

a Câmara não será cabide de emprego e que está fazendo uma nova política. A 

presidente Vanilda registrou a presença do morador João Pereira de Souza, 

sendo que o mesmo está cobrando o redutor de velocidade na estrada da 

Vargem da Penha. A presidente relatou também de um fato que ocorreu no 

posto de saúde municipal, uma moradora foi mal atendida e que teve servidores 

públicos que a trataram com falta de educação, por este motivo a presidente 

pede providências. A presidente também solicitou as filmagens do circuito 

interno de câmeras para averiguar os fatos. A presidente finalizou, convidando a 

todos para a reunião itinerante no bairro Possinhas, no dia 16 de maio e 

convidou a todos para a 6ª Reunião Extraordinária que acontecerá em seguida.  

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____________________________________________ 
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Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 


