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ATA DA QUINTA 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 30 (trinta) dias do mês de Abril 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 4ª Ordinária, que aconteceu no dia 10 de 

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

assessor legislativo 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. 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”, 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”, Projeto 

de Lei N. 18/2019 que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2020 e dá outras providências” e por fim a leitura do Projeto de 

Lei N. 19/2019 que “Institui o Programa de Controle de Natalidade de Animais 

Domésticos no Município de Córrego do Bom Jesus e da 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 

da Emenda Modificativa N. 01 ao Projeto de Lei 13/2019, que após ouvido o 

plenário foi aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei N. 13/2019 
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que “Autoriza o Poder Executivo a realizar cessão de uso gratuita de imóvel com 

a Associação de Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras 

Verdes e dá outras providências”, com a emenda, sendo aprovado por 

unanimidade. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, a presidente 

passou para a Tribuna Livre, e convidou o senhor João Batista Marcolino, 

presidente da Associação dos Orgânicos Serras Verdes, para fazer o uso 

regimental da palavra por até 10 (dez) minutos. João Batista cumprimentou os 

vereadores e parabenizou a todos pela reunião itinerante que aconteceu dia 24 

de abril no bairro Campos do Raposo. Sobre o Projeto de Lei 13 de 2019 que 

trata da sala do grupo escolar do bairro, ele ficou feliz em ter chegado a uma 

conclusão boa para todos. Parabenizou os vereadores pela votação e aprovação 

do projeto. Ele também destacou a parceria dos orgânicos com a comunidade do 

bairro. O secretário municipal de Saúde, senhor Janilton Oliveira Marques 

também ocupou a Tribuna e fez o uso da palavra. O secretário saudou a todos e 

começou dizendo que em maio de 2018 foi feito processo seletivo para 

contratação de agente comunitário do bairro Posses, onde teve duas candidatas, 

mas que elas não atingiram a pontuação mínima exigida no edital, por este 

motivo ninguém foi chamado para ocupar a vaga. O secretario disse que mesmo 

assim, o bairro esta sendo “bem assistido”, com atendimento médico, por 

exemplo. Que um novo processo seletivo está em andamento e que em breve a 

vaga será ocupada, que o mesmo torce para que alguém atinja a pontuação 

mínima e possa assumir o cargo e a função de agente comunitário de saúde. A 

senhora presidente agradeceu a presença e disponibilidade do secretário em dar 

esclarecimentos a população e também aos vereadores. O vereador Welliton 

alertou aos demais para que só fizessem perguntas relacionadas ao tema da 

convocação, como diz o Regimento Interno da Casa, ficando vedada perguntas 

sobre outros temas. A presidente deixou claro que as perguntas poderiam ser 

feitas desde que dentro do tema proposto. O vereador Sérgio questionou o 

vereador Welliton sobre qual a preocupação dele em fazer perguntas ao 

secretário, o vereador Welliton rebateu dizendo que o vereador Sérgio tem que 

fazer perguntas ao secretário e não a ele. O vereador Dario lembrou o secretário 

que este pedido é uma reclamação dos moradores do bairro, e que a ausência 

de candidatos aprovados, poderia ser feito “contratação direta”, resolvendo, 
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temporariamente o problema. A presidente solicitou ao secretário sobre os 

prazos para abertura do processo seletivo, mas o mesmo não soube responder. 

A presidente disse que esta questão é uma conquista das reuniões itinerantes 

da Câmara Municipal. Após a Tribuna, a Presidente passou a palavra livre aos 

vereadores. O vereador Dorival desejou boa noite a todos e pediu desculpas aos 

moradores dos Campos do Raposo pela ausência na reunião itinerante, o 

vereador disse que estava em viagem. O vereador João Gabriel agradeceu a 

presença do secretário Janilton, na Tribuna. Agradeceu também a votação do 

Projeto de Lei 13 de 2019 que vai ceder uma sala do grupo ao orgânicos. O 

vereador parabenizou a todos e também a comunidade dos Campos do Raposo. 

O vereador Antônio Honório pediu a prefeita para arrumar o calçamento perto da 

bica d’água. O vereador Welliton cumprimentou o assessor Silvinho, do 

deputado dr. Paulo, de Pouso Alegre, e agradeceu a presença também do 

Secretário de Saúde pela participação na Tribuna Livre. Parabenizou o senhor 

João Marcolino pelo bom trabalho que os orgânicos fazem no município. O 

vereador também se desculpou sobre a ausência do mesmo na reunião 

itinerante, ressaltou que não pôde comparecer devido a um compromisso 

inadiável. Parabenizou a prefeitura municipal sobre o Projeto de Lei 19 de 2019 

que trata do controle da natalidade de animais domésticos, que este projeto vem 

em “boa hora” para o município. Destacou também a aprovação das contas da 

prefeita Eliana referente ao exercício financeiro de 2017. Repudiou a redução de 

gastos a universidades federais em 30% por parte do Governo Federal, e 

questionou o corte das disciplinas de sociologia e filosofia da grade curricular 

dos alunos. O vereador Dario agradeceu a presença do presidente da 

associação dos orgânicos, parabenizando a todos pelo trabalho. Destacou a 

presença do assessor Silvinho, e a disponibilidade do secretário de saúde em 

atender um pedido da Câmara Municipal. O vereador destacou o projeto que cria 

o PROCON no âmbito da Câmara Municipal, que “vem de encontro com a Casa 

do Cidadão e com o bom serviço prestado por esta Câmara”. Quanto na esfera 

federal, o vereador disse que presidente Bolsonaro esta “abrindo as contas 

públicas”, polícia federal, todas as licitações, e que o mesmo “não tem medo de 

mostrar as contas”, sendo um trabalho de transparência. Pediu paciência antes 

de fazer alguma avaliação do mandado do Bolsonaro. A presidente indagou os 
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vereadores sobre a possibilidade do assessor Silvinho fazer o uso da palavra, o 

que foi aceito por todos os Edis. Silvinho saudou a todos, e relatou que o Dr. 

Paulo que foi vice-prefeito de Pouso Alegre e agora é Deputado Estadual. Disse 

que por ser o primeiro mandato, que ainda não tem verbas parlamentares 

disponível, mas que fará o possível para atender, em breve, os pedidos e 

demandas da cidade. Colocou o gabinete do deputado a disposição. A 

presidente agradeceu a presença de todos, em especial ao senhor João Batista 

Marcolino, presidente da associação, e também do senhor Janilton, secretário de 

Saúde. Agradeceu a presença do assessor do deputado. A presidente disse que 

é preciso trabalhar com união e bom senso, e que assim vamos atingir grandes 

objetivos. 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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