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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

 

Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Vice Presidente – Antônio Honório Peres Filho 

Secretário – José do Carmo dos Santos 

 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2020, às 15h30, 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, 

o Presidente abriu os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e declarou 

aberta a sessão. Na Primeira Parte – Pequeno Expediente – o Presidente 

determinou que o assessor legislativo fizesse a leitura da Ata da 4ª Reunião 

Ordinária de 2020, que aconteceu no dia 15 de maio, que após a leitura foi 

aprovada pelos vereadores. Na sequência fez a leitura das correspondências 

recebidas pela secretaria da Casa. Já no Grande Expediente - Ordem do Dia, 

o Presidente solicitou a assessora jurídica que fizesse a leitura da Indicação nº 

01 de 2020, de autoria do vereador Dario Ribeiro da Fonseca, sendo aprovado 

por unanimidade. Em seguida o Presidente colocou em votação o 

Requerimento nº 06 de 2020, de autoria do vereador Benedito Sérgio da Silva 

Bernardes, que após sua justificativa, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 07 de 2020, de autoria do vereador Dario Ribeiro da Fonseca, 

que após sua justificativa, foi aprovado por unanimidade pelo plenário. E por fim, 

o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 015 de 2020, de autoria 

da Vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, que “Dá denominação de 

‘Rua Geraldo Inácio Pinheiro’ o logradouro público do Município e dá outras 

providências”. Após a discussão, a proposição foi aprovada por todos os 

vereadores. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, o Presidente passou 

a Palavra Livre aos Vereadores. O primeiro a fazer o uso da palavra foi o 

vereador Benedito Sérgio, que desejou uma boa tarde e pediu a todos que 

tomem os devidos cuidados relacionados ao Covid-19. A vereadora Vanilda 
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expressou seu contentamento com a notícia de que moradores da cidades estão 

se recuperando do novo coronavirus. A vereadora exigiu do Executivo respostas 

mais completas e mais claras sobre os Requerimentos enviados por este 

Legislativo. O vereador Dario expressou sua indignação quanto aos boatos que 

surgiram nas redes sociais quando a uma possível realização de reuniões e 

churrascos durante o período da quarentena do novo coronavírus. O vereador 

ressaltou que tudo isso não passa de mentiras e calúnias. Ressaltou também 

sua indignação ao Secretário de Turismo, onde o mesmo representou junto ao 

Ministério Público sobre esta situação. O vereador ressalta que o Secretário terá 

que se explicar na justiça toda esta mentira. Dario ressalta que agora é o 

momento da união e não de sair falando mentiras. Encerramento: E nada mais 

havendo a se tratar, o Presidente, “sob a proteção de Deus”, declarou encerrada 

a sessão e convidou a todos para a 6ª Reunião Ordinária que acontecerá no dia 

10 de junho 2020. Eu, José do Carmo dos Santos, secretário, mandei digitar e 

assino, juntamente com os nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis.  

 
 
José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva ______________________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

 


