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ATA DA TERCEIRA 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 22 (vinte e dois) dias do mês de abril 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 senhor Presidente abriu os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

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

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 2ª Reunião Ordinária de 2020, que aconteceu no dia 11 de 

março, que após a leitura foi aprovada pelos vereadores. Na sequência fez a 

leitura das correspondências recebidas pela secretaria da Casa. Já no Grande 

Expediente – Leituras das Proposições, o Presidente solicitou ao assessor 

jurídico que fizesse a leitura de 03 (três) projetos de leis, a saber: Projeto de Lei 

015/2020 que “Dá denominação de “Rua Geraldo Inácio Pinheiro” o logradouro 

público do Município e dá outras providências”, de autoria da vereadora Vanilda 

Aparecida Fonseca Galvão. Após a leitura, o Presidente encaminhou o projeto 

para análise da Comissão. Projeto de Lei 018/2020 que “Dispõe sobre a 

instalação e funcionamento de circo itinerante no Município e dá outras 

providências”. Após a leitura, o Presidente encaminhou o projeto para análise da 

Comissão. E por fim, Projeto de Lei 019/2020 que “Dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências”, L.D.O 

2021. Após a leitura, o Presidente encaminhou o projeto para análise da 

Comissão. Já no Grande Expediente - Ordem do Dia, o Presidente colocou em 

votação o Requerimento nº 04 de 2020, de autoria do Vereador Dario Ribeiro 

da Fonseca, sendo aprovado por todos. Já na Terceira Parte - Considerações 
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Finais, o Presidente passou a Palavra Livre aos Vereadores. O primeiro a fazer o uso 

da palavra foi o vereador Benedito Sérgio que pediu a todos que tenham o máximo de 

cuidado com a pandemia do Coronavírus, pediu a todos o uso de máscaras e álcool gel 

e se possível, recomendou a não sair de casa. A vereadora Vanilda também pediu a 

todos que permanecem em suas casas. Relatou que o município é o pioneiro na volta 

às aulas, fazendo com que os alunos estudem na modalidade a distância. No seu 

momento de fala, a vereadora aproveitou o momento para fazer um Requerimento 

Verbal, para saber do Executivo, sobre a situação dos alunos da rede municipal que 

não possuem acesso a internet e como está sendo feito a alfabetização destes 

estudantes. Após explicação da senhora vereadora, o presente Requerimento foi 

aprovado por todos os vereadores. O vereador Dario disse que a Câmara Municipal 

está seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, vereadores e servidores 

fazendo o uso de máscaras e álcool gel. O vereador questionou que tem muitos 

funcionários da prefeitura que ainda não estão usando máscaras e equipamentos de 

proteção necessários para a prevenção do Covid-19, o vereador cobra mais atenção do 

Executivo para com a saúde de todos os funcionários. 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 4ª Reunião Ordinária que acontecerá no dia 13 de 

maio de 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  ___________________________________ 

 


