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ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 09 (nove) 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, com ausência justificada do 

vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes. 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 13ª Ordinária, que aconteceu no dia 

25 de setembro de 2019, que após a leitura foi aprovada pelos vereadores. O 

servidor também fez a leitura da Ata da 12ª Reunião Extraordinária, que 

aconteceu no dia 30 de setembro, que depois de ouvido o plenário, foi aprovada 

por todos os vereadores presentes. Na sequência fez a leitura das 

correspondências recebidas pela secretaria da Casa. Já no Grande Expediente 

– Leitura das Proposições, o assessor jurídico fez a leitura de dois projetos, a 

saber: Projeto de Lei N. 40/2019 que “Altera a Lei Municipal 1.308/2018 e dá 

outras providências” e por fim o Projeto de Lei N. 41/2019: “Altera a Lei 

Municipal 1.255/2016 e dá outras providências”. Após a leitura, os dois projetos 

foram encaminhados para análise da comissão. No Grande Expediente - 

Ordem do Dia, a Presidente colocou em votação as Indicações N.º 19, 20 e 21, 

que após leitura foram aprovados pelos vereadores. Em seguida, leitura e 

votação do Requerimento N. 23 de 2019, de autoria da vereadora Vanilda 

Fonseca Galvão, que após ouvir o plenário, foi aprovado pelos parlamentares. 

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 
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Gabriel Dias Ribeiro, o parlamentar agradeceu a presença dos moradores do 

bairro Vale das Montanhas, e disse que esteve em contato com a prefeita e que 

a mesma disse que vai ser feito um levantamento dos custos da obra de 

calçamento, e posteriormente uma reunião com os moradores para explicar o 

projeto. O vereador Antônio Honório pediu ao Executivo que faça melhorias nas 

estradas rurais do munícipio e a manutenção dos calçamentos na estrada 

principal que liga a cidade ao bairro Campos do Raposo. Em seguida foi a vez 

do vereador Dario Ribeiro, o parlamentar agradeceu a presença dos moradores 

na reunião e disse que esta Casa está a disposição de todos e pede, que se 

possível, venham mais vezes as reuniões da Câmara. A vereadora Vanilda 

também agradeceu a presença de todos e pediu ao vereador João Gabriel que 

leve até a Prefeita um pedido, que os vereadores sejam convidados a participar 

das reuniões junto com o Executivo, pois como representantes do povo, não tem 

porque os vereadores ficarem de fora das reuniões que definem as possíveis 

obras que a prefeitura pretende fazer no município. 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____________________________________________ 


