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ATA DA 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 22 (vinte e dois) dias do mês de Maio 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 dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

declarou aberta a sessão. Em seguida determinou que o assessor legislativo 

fizesse a leitura da Ata da reunião anterior, sendo a 6ª Ordinária, que aconteceu 

no dia 08 de maio de 2019, que após ouvido o plenário, foi aprovada por todos 

os vereadores. Também foi lido a Ata da 6ª Reunião Extraordinária, que 

aconteceu dia 08 de maio, sendo aprovada por unanimidade. 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 Lei N. 23/2019 de “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”. Após a 

leitura o vereador Welliton faz o uso da palavra e solicitou a presidente que 

colocasse o referido projeto na pauta de votação, destacando que o mesmo está 

tramitando em regime de urgência, o vereador citou trechos do regimento interno 

que dispõe desta prerrogativa. Na sua justificativa o vereador Welliton relatou: 

“Foi nos informado que caso não fosse votado, infelizmente amanhã, já veio 

ordens do pessoal da creche, das madres, para colocar todas as crianças na 

rua, porque estes valores, um deles será para pagar o aluguel também”. Vanilda 

por sua vez ressaltou “Já não é a primeira vez que vem e a gente tem que abrir 

exceção, nós ficamos combinados que não faríamos isso, eu até peço ao 

vereador Dario, presidente da Comissão para dar sua opinião”. O vereador Dário 

disse que “Essas questões a gente vem brigando, mandamos requerimento e 
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eles não respondem, parece que estão com pirraça. Fica a critério dos 

vereadores, mas ao meu modo de ver esse tipo de coisa ser tão urgente, colocar 

crianças na rua que eu acho um absurdo. Eu acho que é jogo político para nossa 

cidade, colocando a população contra esta casa. Fica a critério dos vereadores”. 

A presidente, após ouvir o plenário, decidiu por realizar uma reunião 

extraordinária, em seguida desta ordinária para deliberação do referido projeto 

de crédito adicional. Dando sequencia a  reunião o assessor jurídico fez a leitura 

dos seguintes projetos: Projeto de Lei N. 24/2019 que “Altera o anexo I da Lei 

Municipal N. 822 de 04 de abril de 2002 e dá outras providências”. Projeto de 

Lei N. 25/2019 que “Institui Contribuição de Melhoria e dá outras 

providências” e por fim o Projeto de Lei N. 26/2019 que “Autoriza o Poder 

Executivo a execução de serviços a título de incentivo, em terreno rural 

pertencente a empresa Lumar Plásticos LTDA e dá outras providências”. Após 

leitura a senhora presidente encaminhou os projetos para análise das 

comissões, com exceção do Projeto de Lei N. 23 de 2019, que será votado 

ainda hoje, em reunião extraordinária. Dando sequencia a reunião, a presidente 

passou para a Ordem do Dia, votação do Requerimento N. 16, de autoria da 

vereadora Vanilda, sendo aprovados por todos. Votação da Moção de 

Congratulação à Câmara de Cambuí Nº 01 de 2019 de autoria da Vereadora 

Vanilda, sendo aprovado por todos. Votação e leitura do parecer da comissão do 

Projeto de Lei 20 de 2019 que “Dispõe sobre limpeza de terrenos baldios no 

município e dá outras providências”, que após ouvido o plenário, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida a presidente colocou em pauta para votação, em 

primeiro turno, o Projeto de Emenda a Lei Orgânica N. 01 de 2019 que “Dá 

nova redação ao parágrafo 2º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de 

Córrego do Bom Jesus”, sendo aprovado por unanimidade. Já na Terceira Parte 

- Considerações Finais, a Presidente passou a palavra livre aos vereadores. O 

vereador Welliton Nazario agradeceu a votação do projeto de lei de sua autoria 

sobre a multa aos proprietários de terrenos baldios. Agradeceu também a 

disponibilidade dos vereadores em realizar reunião extraordinária na sequencia 

desta ordinária para que possamos votar o projeto de lei de crédito adicional 

suplementar. O vereador Dario Ribeiro agradeceu a presenta do morador Paulo 

Sérgio, do bairro Possinhas e pediu providências em relação aos pedidos feitos 
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na reunião itinerante. Pediu esclarecimentos sobre os trabalhos do procurador 

jurídico do município e também sobre os atrasos na confecção dos projetos de 

leis de autoria do executivo. Por fim a vereadora Vanilda relatou que mais um 

pedido dos vereadores, através das reuniões itinerantes foi atendido pelo 

Executivo Municipal, que após solicitação, publicou edital de um processo 

seletivo para contratar um agente de saúde para atuar no bairro Posses, a 

presente agradeceu a atenção de todos. Sobre o referido edital, a senhora 

Presidente questionou alguns pontos do texto, com ênfase no salário do 

psicopedagogo, Vanilda considera um desrespeito o valor que está estipulado no 

edital do processo seletivo, e que como profissional da educação, ela não pode 

concordar com isso. Por fim a Presidente relatou um fato que esta acontecendo 

com uma moradora da cidade que está com ‘ordem de despejo’, a referida 

moradora após procurar a assistência social do município e ter seu pedido 

negado foi até a prefeitura conversar pessoalmente com a Prefeita, pra ver o que 

poderia ser feito, segundo a moradora a prefeita recomendou a mesma a pedir 

ajuda aos moradores da cidade em forma de doação, dizendo que a prefeitura 

não teria como ajuda-la. Que a prefeita tinha recomendado inclusive da mesma 

pedir doação a presidente da Câmara. Vanilda por sua vez ressaltou que a 

moradora não foi pedir ajuda a pessoa física da prefeita e sim ajuda ao 

município, com dinheiro público, dinheiro do povo. Vanilda terminou sua fala 

dizendo que acredita numa administração pública inclusiva, que assim como não 

teria como colocar as crianças da creche na rua, que jamais uma família ficaria 

sem teto na cidade. 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___________________________________________ 
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José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 


