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ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 23 (vinte e três) dias do mês de outubro 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 jurídico fizesse a leitura 

da Ata da reunião anterior, sendo a 14ª Ordinária, que aconteceu no dia 09 de 

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

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

Já no Grande Expediente – Leitura das Proposições, a Presidente informou 

aos vereadores que não há apresentação e deliberação de projetos nesta 

reunião, em virtude da Cerimônia de Encerramento do Parlamento Jovem de 

Minas – Edição 2019. A presidente então passou a palavra ao mestre de 

cerimônia para dar inicio a solenidade. Na sequencia, o mestre de cerimônia faz 

a abertura e uma pequena apresentação do projeto. Foi mostrado a todos os 

presentes um vídeo com as atividades desenvolvidas com os alunos durante 

todo o ano. Os alunos Gustavo e Taynara entregaram a Mesa Diretora o 

documento final contento as propostas aprovadas sobre a temática 

“Discriminação Ético-Racial”. Em seguida a aluna Raíssa de Cássia Alvarenga 

Camargo fez o uso da Tribuna Livre e disse: “Agradeço a todos os vereadores 

que se empenharam para a realização deste projeto incrível. O parlamento 

jovem mudou a minha vida e de muitos jovens aqui da cidade, e pode mudar a 

vida de outras pessoas que podem participar do projeto. Torço para que este 

projeto não acabe que ele cresça cada vez mais. Agradeço a todos vocês, muito 
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obrigada”. A estudante Maria Eduarda Pimenta Silveiro também fez o uso da 

palavra. “Boa noite a todos. Quero muito agradecer ao Luiz e ao Pedro que nos 

acompanharam na viagem até Belo Horizonte, foi uma experiência incrível, os 

coordenadores sempre nos incentivando e nos apoiando em todos os 

momentos. Agradeço muito a oportunidade que estar aqui, defender este 

projeto, ele abriu a minha mente, me deu voz, eu me encontrei neste tema, já 

que estávamos falando de coisas que eu já passei, que é a discriminação racial. 

Valeu muito a pena participar e agradeço a todos pela oportunidade deste 

projeto”. Em seguida dos vereadores realizaram a entrega dos certificados de 

participação aos alunos.  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 João Gabriel: “Gostaria de parabenizar os servidores da 

Câmara, onde prestaram um grande trabalho voltado para a educação política 

dos jovens do município. É muito importante vocês terem uma análise real da 

política, a nível nacional, onde foi dito aqui que ampliou a cabeça das pessoas 

que participaram. Então, começou a construir pessoas que podem debater 

política em nosso município. Parabéns a todos os jovens que participaram deste 

curso no ano de 2019”. O vereador Luiz Gonzaga disse “Quero das os parabéns 

aos jovens que participaram deste projeto. É tão interessante os jovens se 

envolverem com esse projeto tão bonito. Parabéns a vocês”. Em seguida o 

vereador Benedito Sérgio fez o uso da palavra, ele disse “Quero agradecer a 

cada um que contribuiu com este lindo trabalho e dar os parabéns para cada um 

de vocês. Vocês merecem”. O vereador Dário também fez o uso regimental da 

palavra e disse: “Quero agradecer em nome da Câmara, aos funcionários, que 

fizeram um excelente trabalho. Quero falar para vocês que, qualquer tipo de 

discriminação é muito ruim. Só quem sofre na pele sabe como é. Espero que o 

Parlamento traga para vocês isso que está escrito na camiseta: respeito, 

igualdade, que vocês tenham conhecimento da causa, que não fechem os olhos 

para esse tipo de atitude. Na nossa vida o que mais vale é o respeito. Gostei 

muito de conhecer vocês, foi muito legal falar com vocês. E que todos que 

contribuíram de alguma forma não deixem esse projeto acabar. Que vocês 

voltem no ano que vem, as portas estarão abertas e vamos continuar com este 

projeto”. A presidente também fez questão de deixar uma mensagem aos alunos 
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do projeto. “Quero agradecer a cada um de vocês, jovens que abrilhantaram 

nosso projeto durante todo este ano. Agradeço pelo tempo dedicado ao 

parlamento jovem, pela participação nas oficinas, palestras e viagens. Sabemos 

da importância deste projeto para a comunidade. É preciso educar nossos 

jovens para a prática da boa política, da educação legislativa, e este projeto nos 

mostra justamente isso, o quão importante é termos jovens mais conscientes de 

seus direitos e deveres. Neste terceiro ano no projeto, batemos o recorde de 

inscrições realizadas. É uma pena que nem todos puderam concluir este 

processo por vários motivos, mesmo assim é gratificante saber e informar que 

trinta jovens foram até o fim. Que estes sejam exemplos para gerações futuras e 

nas próximas edições do projeto”, finaliza.  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____________________________________________ 


