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ATA DA DÉCIMA 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 25 (vinte e cinco) 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, 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 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 12ª Ordinária, que 

aconteceu no dia 11 de setembro de 2019, que após a leitura foi aprovada pelos 

vereadores. O servidor também fez a leitura da Ata da reunião Itinerante que 

aconteceu no bairro Catiguá, no dia 16 de setembro, que depois de ouvido o 

plenário, foi aprovada por todos os 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. 37/2019: “Dispõe sobre a desafetação de bem público e dá outras 

providências”, Projeto de Lei N. 38/2019: “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”, 

no valor de R$ 449.318,53 e por fim o Projeto de Lei N. 39/2019: “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e 

dá outras providências”, no valor de R$ 328.294,63. Após a leitura, os três 

projetos foram encaminhados para análise da comissão. No Grande Expediente 

- Ordem do Dia, a Presidente colocou em votação a Moção de Congratulação 

pelo aniversário de 59 anos do Batalhão da Polícia Militar de Extrema, uma 

forma de reconhecimentos dos trabalhos prestados ao povo mineiro e um 

agradecimento pelo convite enviado a Câmara. Após ouvir o Plenário, a Moção 
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foi aprovada por unanimidade. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, a 

presidente passou para a Tribuna Livre, e convidou o senhor Robson Cícero 

Lambert, para fazer o uso regimental da palavra por até 10 (dez) minutos. O 

cidadão disse “sabemos que o nosso país passa por momentos difíceis, 

sabemos também que os processos são morosos e dificultados. A gente fica 

preso no jogo do empurra-empurra e ninguém leva adiante as coisas que são 

necessárias. Ficamos presos aos cunhos políticos. Hoje minha vinda aqui é 

como representante do bairro Catiguá, para pedir e cobrar melhorias para o 

bairro. Na reunião itinerante compareceram apenas três vereadores. Faço uma 

pergunta, politicamente foi bacana não ter comparecido a esta reunião? É de 

extrema importância a presença dos senhores nestas reuniões. Lembrando que 

os senhores são subsidiados para isso. Nós, moradores do bairro fizemos 

algumas solicitações de melhoria e que estão na ata, peço atenção de vocês 

para cobrar essas mudanças e esses pedidos que foram feitos. Sobre as 

Indicações, tem pedido fazendo aniversário de 01 ano que ainda não foram 

feitos. Vamos deixar o cunho político, não estou aqui para defender o lado A ou 

o B, pois acredito que a eleição acaba na urna. Quero pedir aos senhores 

vereadores que nos ajude a cobrar estes pedidos”, finaliza. Após a Tribuna, a 

Presidente passou a Palavra Livre aos Vereadores. O primeiro a fazer o uso da 

palavra foi o vereador Benedito Sérgio, o parlamentar pediu desculpas ao bairro 

Catiguá pela sua ausência na reunião itinerante, ausência que foi justificada pela 

presidente. O vereador pediu ainda que a Prefeita explique o motivo do não 

calçamento da rua Projetada no bairro Vargem da Penha, o parlamentar 

questionou porque o Projeto de Lei não foi enviado a Câmara e como o 

secretário Laércio diz que a obra não foi feita porque os vereadores não votaram 

o projeto. O vereador Antônio Honório questionou a retirada de uma lombada no 

bairro Campos do Raposo, e pediu providência, pois os redutores de velocidade 

proporciona maior segurança aos moradores e justamente por este motivo ele 

pediu a construção de mais três, ele ressalta que não entende o porquê da 

retirada do referida lombada e pede explicações. O vereador Dario explicou 

sobre a denuncia de moradores que residem nos antigos grupos escolares, o 

vereador ressaltou que esta ação é da prefeitura, que eles tenham hombridade 

para responder os atos feitos. O vereador também explicou que não há projeto 
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de lei na Câmara sobre o término do calçamento da Rua Projetada no bairro 

Vargem da Penha, por este motivo não tem como colocar a culpa nos 

vereadores. Dario lembra que todos os projetos que vieram para esta Casa 

foram aprovados, este fato evidencia mais uma mentira da atual gestão. Por fim, 

Dario cobrou mais empenho dos vereadores nas reuniões itinerantes e 

parabenizou o morador Robson pelas suas palavras na Tribuna Live. A 

vereadora Vanilda reforçou o que foi dito pelos vereadores, agradeceu a 

acolhida da Assembleia Legislativa quanto aos nossos jovens que participaram 

da etapa Estadual do Parlamento Jovem em Belo Horizonte. Vanilda propôs 

oficiar o executivo para saber do projeto de calçamento da rua no bairro Vargem 

da Penha, projeto este que não chegou à Câmara, Vanilda disse que as 

mentiras têm e devem ser esclarecidas. 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____________________________________________ 


