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ATA DA DÉCIMA 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 14 (quatorze) dias do mês de agosto 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 iniciou os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

declarou aberta a sessão. De início, a Presidente pediu um minuto de silêncio 

para que todos possam fazer uma oração pessoal. Em seguida, a senhora 

Presidente deu início a cerimonia de posse ao vereador suplente Luiz Gonzaga 

da Silva, que assume a vaga do vereador Welliton Aparecido Nazario. O 

vereador empossado foi convidado a ocupar a Tribuna para proferir o juramento, 

que foi lido pela Presidente. Após a leitura, Luiz Gonzaga da Silva prestou seu 

compromisso dizendo “assim eu prometo”. Neste instante o vereador foi 

considerado empossado pela Presidente da Câmara e o convidou para ocupar 

seu lugar no plenário. Dando continuidade a reunião a Presidente determinou 

que o assessor legislativo fizesse a leitura da Ata da reunião anterior, sendo a 9ª 

Ordinária, que aconteceu no dia 26 de junho de 2019, que depois de ouvido o 

plenário, foi aprovada por todos os vereadores. Na sequência fez a leitura das 

correspondências recebidas pela secretaria da Casa. Já no Grande Expediente 

– Leitura das Proposições, a Presidente disse que os Projetos de Leis N. 32 e 

33 enviados pelo Executivo, devido ao pedido de urgência, já foram 

encaminhados a Comissão responsável, que por sua vez, já emitiu parecer para 

votação nesta sessão. Portanto os mesmos serão lidos na Ordem do Dia. No 

Grande Expediente - Ordem do Dia, a Presidente colocou em votação as 

Indicações N. 15, 16, 17 e 18, sendo aprovada por todos. Na sequência, a 

Presidente colocou em votação e leitura do parecer da comissão do Projeto de 
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Resolução N. 07/2019 que “Dispõe sobre o julgamento das contas da 

administração financeira do município de Córrego do Bom Jesus (MG), referente 

ao exercício de 2017 e dá outras providências”, que após ouvido o plenário foi 

aprovado por unanimidade. Votação e leitura do parecer da comissão do Projeto 

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

providências”, sendo aprovado por todos. Votação e leitura do parecer da 

comissão do Projeto de Lei 32/2019 que “Autoriza o Poder Executivo a destinar 

apoio financeiro, denominado aluguel social a cidadão carente do município e dá 

outras providências”, sendo aprovado por todos. Votação e leitura do parecer da 

comissão do Projeto de Lei N. 33/2019 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional suplementar do Orçamento vigente e dá outras providências”, 

no valor de R$ 11 mil, sendo aprovado por todos. Já na Terceira Parte - 

Considerações Finais, a presidente passou para a Tribuna Livre, e convidou o 

senhor Ademir Aparecido Norbiato, para fazer o uso regimental da palavra por 

até 10 (dez) minutos. O cidadão fez o uso da palavra e fez menção ao Processo 

Seletivo Simplificado do qual concorreu a vaga de agente comunitário de saúde 

do bairro Posses. O munícipe cobrou explicações do executivo, pois o ele relata 

que o processo seletivo teria que ser exclusivamente entre os moradores dos 

bairros Ferraz, Posses, Pereiras e Pessegueiros, que não aconteceu, segundo 

disse o senhor Ademir. Por estes motivos o cidadão pede explicações ao 

Executivo. Em seguida a Presidente convidou o senhor Rodrigo Godoi de 

Souza, para fazer o uso regimental da palavra por até 10 (dez) minutos. O 

cidadão parabenizou os vereadores pela aprovação do projeto de lei que trata 

da contribuição de melhoria e calçamento de rua. O munícipe também cobrou o 

executivo sobre a falta de agente comunitário de saúde no bairro Posses, o 

mesmo relatou que sua irmã passou em primeiro lugar no processo seletivo, 

mas que até a presente data sua irmã ainda não foi convocada para assumir o 

cargo, deixando assim a população sem atendimento. Após a Tribuna, a 

Presidente passou a palavra livre aos vereadores. O vereador Dorival desejou 

boa noite a todos e deu boas vindas ao vereador Luiz Gonzaga. Dorival também 

justificou sua ausência na Reunião Itinerante do Bairro São Domingos, o 

vereador disse que está com viagem agendada e que por este motivo não 

poderá participar do encontro. O vereador João Gabriel desejou boas vindas ao 



 
 

Página 3 de 4 
 

vereador Luiz Gonzaga e convidou a todos para participam de uma reunião na 

sexta-feira, às 15h, no clube, onde o assunto tratado será a questão da 

produção orgânica no município, o evento contará com a presença de 

representantes da EMATER e do IMA. O vereador Sérgio também deu boas 

vindas ao vereador empossado e explicou para os moradores da Travessa 

Benedito Vicente que em breve o projeto calçamento da referida rua estará 

pronto e que assim que for possível dará um retorno para os moradores, quanto 

aos prazos de execução da obra e valores, referente a contribuição de melhoria. 

O vereador Dario cobrou uma ação mais rápida do Executivo quanto ao agente 

de saúde do bairro Posses, disse que é inadmissível um bairro ficar tanto tempo 

sem atendimento deste profissional e espera que esta questão seja resolvida o 

mais rápido possível. A senhora Presidente divulgou o relatório de atendimentos 

da Casa do Cidadão referente ao mês de julho, quando ao todo foram 43 

atendimentos, entre cadastros de currículos, serviços de balcão de emprego, 

cópia de currículos, cópia de documentos, certidão da Polícia Civil e TJ MG, 

inscrição de vestibular, certidão de antecedentes criminais, impressão de boleto, 

agendamento Receita Federal Pouso Alegre, INSS entre outros serviços. A 

Presidente também relatou seu contentamento com a entrega de uniforme e 

material escolar para os alunos da rede municipal de ensino, porém ela relata 

que há uma diferença na forma de tratamento entre os funcionários da rede, 

onde uns são mais preferidos e outros não, como foi o que aconteceu com ela. 

Vanilda relata que na escola ela não é presidente da Câmara, mas sim servidora 

do quadro da Secretaria Municipal de Educação em seu ambiente de trabalho. 

Vanilda relata ainda a alto promoção feita pela prefeita nas redes sociais oficiais 

do município, o que, segundo ela, já configura um crime, tendo em vista uns dos 

princípios fundamentais da administração publica que é a impessoalidade. 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  ___________________________________ 
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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____________________________________________ 


