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ATA DA 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 13 (treze) 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 1ª Ordinária, que aconteceu no dia 27 de 

fevereiro 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 de dois projetos, 

a saber: Projeto de Lei N. 13 de 2019 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”, de 

autoria do Poder Executivo e do Projeto de Lei 14 de 2019 que “Dá nome ao 

Centro Comunitário do bairro Posses e dá outras providências”, de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Venâncio Luiz. Após a leitura, a presidente 

encaminhou os referidos projetos para análise das comissões. Dando sequencia 

a reunião, a presidente passou para a Ordem do Dia, votação da Mensagem do 

Veto ao Projeto de Lei N. 34 de 2018 que “Dispõe sobre a publicação, na 

internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, 

discriminadas por especialidade, exames e intervenções cirúrgicas e outros 

procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município, e 

da outras providências”. Colocado em votação, o Veto foi REJEITADO por 

unanimidade. Na sequencia foi colocado em votação o Requerimento Nº 06 de 
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2019 de autoria da vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, após ouvir o 

plenário, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores também votaram o 

Projeto de Lei N. 12/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

adicional suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”. Após 

deliberação do plenário, o projeto foi aprovado por unanimidade. Dando 

sequencia a reunião, a presidente agendou para dia 29 de Março, sexta-feira, às 

16h, no plenário da Câmara, uma audiência pública com a finalidade de 

esclarecer aos moradores que foram notificados através do Edital 018/2018, 

referente à contribuição de melhorias em calçamentos realizados no município. 

A presidente convidou todos os vereadores e encaminhou ofício ao Executivo 

solicitando a presença de um servidor para esclarecer o assunto. A presidente 

lembrou ainda da primeira reunião itinerante da Câmara, que acontecerá no 

bairro Serrinha de São Benedito, no dia 20 de março, às 18h30. Nesta mesma 

reunião a presidente realizou o sorteio do segundo bairro que receberá a reunião 

itinerante, o bairro sorteado foi o bairro Posses. Já nas Considerações Finais, a 

presidente passou para a palavra livre aos vereadores. Dorival cumprimentou os 

presentes e convidou os moradores para vir à audiência pública dia 29 de 

março. O vereador João Gabriel convidou a todos para a reunião itinerante no 

bairro Serrinha de São Benedito e finalizou parabenizando a prefeita pela 

conclusão do calçamento de um trecho da estrada do referido bairro. O vereador 

Benedito Sérgio cobrou do Executivo a conclusão da obra de calçamento da 

estrada do Bairro Vargem da Penha e também o calçamento da Rua José 

Barbosa Ferraz. O vereador Welliton agradeceu os parlamentares por derrubar o 

veto do projeto de lei 34 de 2018 e diz que torce pela sanção do mesmo. 

Comentou sobre a tragédia que aconteceu na Escola Raul Brasil, na cidade de 

Suzano, onde crianças e professores morreram assassinadas. O vereador Dário 

cobrou explicações sobre o calçamento da estrada do bairro Vargem da Penha e 

o motivo pelo qual a empresa vencedora da licitação ainda não terminou a obra.  

A vereadora Vanilda também cobrou do Executivo o termino da obra de 

calçamento do bairro Vargem da Penha e a construção de um redutor de 

velocidade na mesma estrada, pois os motoristas, devido ao calçamento, estão 

trafegando em alta velocidade. E por fim, nada mais havendo a se tratar, a 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão “sob 
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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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