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ATA DA DÉCIMA NONA 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 11 (onze) dias do mês de dezembro 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 18ª Ordinária, que aconteceu no dia 

04 de dezembro de 2019, que após a leitura foi aprovada pelos vereadores. O 

assessor legislativo também fez a leitura da Ata da 13ª Reunião Extraordinária 

do dia 09 de dezembro de 2019, que após a leitura foi aprovada pelos 

vereadores. Na sequência fez a leitura das correspondências recebidas pela 

secretaria da Casa. Como não houve apresentação de novos projetos a senhora 

presidente passou para o Grande Expediente - Ordem do Dia. A Presidente 

colocou em votação a Emenda Modificativa 01 ao Projeto de Lei N. 27 de 

2019 que altera o nome do prédio público para “Centro de Educação Infantil 

Municipal Professora Maria do Carmo Oliveira - TIA PAMA”, que após discussão 

foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei N. 27 de 2019 que “Dispõe sobre a criação e nomeação do 

Centro de Educação Infantil Municipal e dá outras providências” com a Emenda 

Modificativa 01, que após ouvir o plenário foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência a Presidência colocou em votação a Emenda Modificativa 01 ao 

Projeto de Lei N. 28 de 2019 que altera o nome do prédio para “Secretaria 

Municipal de Saúde Enfermeira Maria Raquel de Paula Pereira”, que após 

discussão foi aprovado por maioria de votos. Na sequencia a Presidente colocou 
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em votação o Projeto de Lei N. 28 de 2019 que “Dispõe sobre a nomeação do 

prédio dá outras providências”, com Emenda Modificativa 01, sendo aprovado 

pelos vereadores. Votação e Leitura do Parecer da Comissão das Emendas ao 

Orçamento 2020. Emenda Modificativa Nº 01 que reduz para 5% o índice de 

créditos adicionais suplementares ao Orçamento 2020, sendo aprovado por 

maioria de votos. Votação da Emenda Modificativa nº 02, Emenda 

Modificativa nº 03, Emenda Aditiva nº 01, Emenda Aditiva nº 02, Emenda 

Aditiva nº 03 e Emenda Aditiva nº 04, sendo todas aprovadas. Votação e 

Leitura do Parecer da Comissão sobre o Projeto de Lei  N. 35 de 2019 com as 

emendas, sendo aprovado. Votação e Leitura do Parecer da Comissão sobre o 

Projeto de Lei N. 36 de 2019 que “Altera a Lei Municipal N. 1.293 de 08 de 

Dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 

2018 a 2021”, sendo aprovado. Votação e Leitura do Parecer da Comissão 

sobre o Projeto de Lei N. 37 de 2019 que “Dispõe sobre a desafetação de bem 

público e dá outras providências”, projeto rejeitado por maioria de votos. 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, 

por se tratar da ultima ordinária do ano, relembrou os trabalhos desenvolvidos 

pela Mesa Diretora durante todo o ano de 2019, destacando a Casa do Cidadão, 

Gincana do Saber, Câmara Itinerante, Parlamento Jovem e a criação da Escola 

do Legislativo. O vereador também desejou um feliz natal a todos os presentes. 

A vereadora Vanilda agradeceu os vereadores e funcionários pelos trabalhos 

desenvolvidos durante o ano de 2019, destacou os projetos criados, em especial 

a Câmara Itinerante, onde pela primeira vez a Câmara foi até a população sendo 

este um fato marcante da sua gestão. Antes do encerramento, a senhora 

presidente informou a todos que esta reunião é a última reunião ordinária, da 

terceira sessão legislativa do quadriênio 2017/2020 e adiantou que o primeiro 

compromisso oficial, seguindo o que diz o Regimento Interno desta Casa será no 

dia 15 de fevereiro de 2020, às 9h. 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.  
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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____________________________________________ 


