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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro 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 16ª Ordinária, que aconteceu no dia 

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

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

com destaque a leitura do Ofício Nº 19349/2019 e Parecer Prévio referente a  

Prestação de Contas do Exercício 2016 do ex-prefeito José Rodrigues da 

Silva. Já no Grande Expediente – Leitura das Proposições o assessor 

jurídico fez a leitura de três projetos, a saber: Projeto de Resolução N. 08 de 

2019 que “Institui a Escola do Legislativo e dá outras providências”. Projeto de 

Lei Nº 45/2019 que “Inclui ação no Plano Plurianual – PPA, autoriza a abertura 

de Crédito Especial no orçamento vigente e dá outras providências” e por fim o 

Projeto de Lei Nº 47/2019 que “Dá denominação de “Rua José Nascimento 

Tomé” a logradouro público do Município e dá outras providências”. No Grande 

Expediente - Ordem do Dia, a Presidente colocou em votação 20 (vinte) 

Moções de Aplausos dos homenageados da Reunião Solene que acontecerá no 

dia 06 de dezembro de 2019. Todas as Moções foram aprovadas. Em seguida a 

presidente colocou em votação os Decretos Legislativos N. 01, 02, 03, 04 e 05 

de 2019, que após ouvido o Plenário, foi aprovado. Na sequencia a presidente 

colocou em votação os projetos da pauta. Votação e leitura do parecer da 
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Comissão sobre o Projeto de Lei N. 40/2019 que “Altera a Lei Municipal 

1.308/2018 e dá outras providências”, projeto aprovado. Votação e leitura do 

parecer da Comissão sobre o Projeto de Lei N. 41/2019: “Altera a Lei Municipal 

1.255/2016 e dá outras providências”, sendo aprovado pelos vereadores. 

Votação e leitura do parecer da Comissão sobre o Projeto de Lei N. 42/2019 

que “Institui Contribuição de Melhoria e dá outras providências”, referente a 

Travessa Benedito Vicente, aprovado pelo vereadores. Já na Terceira Parte - 

Considerações Finais, a Presidente passou a Palavra Livre aos Vereadores. 

O primeiro a fazer o uso da palavra foi o vereador Dario, que ressaltou a 

importância da frota municipal ser assegurada, garantindo assim maior 

segurança aos cidadãos que utilizam os carros da prefeitura, o vereador disse 

que apenas dois carros da prefeitura tem seguro e ele pede maior atenção sobre 

este assunto. Dario também pediu manutenção periódicas das estradas, e que a 

prefeitura realiza melhorias no bairro Vargem da Penha, a pedido dos 

moradores. O parlamentar também ressaltou a Audiência Pública que aconteceu 

nesta Casa, no dia 26 de novembro, onde foi debatido a Lei Orçamentária Anual 

referente ao ano de 2020. Ele reafirmou o pedido feito pelos jovens durante a 

Audiência Publica, onde eles pedem mais investimentos no setor de esportes, o 

vereador trouxe fotos que comprovam a necessidade de manutenção, com 

urgência, do poliesportivo municipal e do campo de areia, ao lado o estádio 

municipal e por fim ele pediu que a prefeitura incluísse essas reformas no 

orçamento do próximo ano. O vereador Antônio Honório pediu, 

encarecidamente, que a prefeitura, através da secretaria de obras, faça 

melhorias no bairro Campos do Raposo, que a prefeitura desentupisse o bueiro 

em frente a casa do senhor ‘Zétão Correia”, o vereador relata que já fez 

inúmeros pedidos, mas até agora nada foi feito. A vereadora Vanilda agradeceu 

a presença dos moradores que participaram da Audiência Pública do orçamento 

2020. A presidente ressaltou a ausência de representantes do Poder Executivo 

Municipal, que é o órgão responsável pela elaboração da Lei Orçamentária, 

impediu que mais detalhes de onde os recursos serão investidos pudessem ser 

esclarecidos. Vanilda adiantou que uma nova reunião será agendada e aguarda 

a presença do Executivo. Vanilda enalteceu o empenho dos jovens quanto aos 

pedidos feitos para o setor do esporte, cobrando melhorias e reformas, tanto no 
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poliesportivo, quanto no campo de areia. A vereadora registrou a presença dos 

funcionários da Amaec, que também cobram por mais investimentos por parte 

do executivo municipal. E por fim, ela agradeceu o convite enviado da Igreja 

Assembleia de Deus, em comemoração ao Dia Municipal do Evangélico,  e o 

convite do 66º Aniversário de Emancipação Político-Admirativa de Córrego do 

Bom Jesus, comemorado no dia 12 de dezembro. Encerramento: 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____________________________________________ 


