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ATA DA 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 10 (dez) dias do mês de Abril 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, 

com a ausência, por motivos de saúde, do vereador Dorival Donizeti Duarte, a 

senhora Presidente abriu os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando 

aberta a sessão. Em seguida foi determinado que se fizesse a leitura e votação 

da Ata da reunião anterior, sendo a 3ª Ordinária, que aconteceu no dia 27 de 

março de 2019, sendo aprovada por todos os vereadores. Na sequencia o 

assessor legislativo fez a leitura das correspondências recebidas pela secretaria 

da Casa. Como não houve apresentação e leitura de novas proposições, a 

presidente passou para a Ordem do Dia, com a votação dos Requerimentos N. 

10, 11 e 12 de 2019, sendo aprovado pelos vereadores. Na sequencia a senhora 

presidente colocou em votação dois Projetos de Resolução, a saber: Projeto de 

Resolução N. 02 de 2019 que “Cria o Projeto Câmara Itinerante e dá outras 

providências” e o Projeto de Resolução N. 04/2019 que “Cria a Casa do 

Cidadão – Regulamenta o seu funcionamento e dá outras providências”, que 

após ouvido o plenário, foi aprovado. Dando continuidade a reunião, a 

presidente colocou em deliberação dois Projetos de Leis, ambos de autoria do 

Executivo, a saber: Projeto de Lei N. 15/2019 que “Fixa os valores definidos 

como créditos de pequeno valor para os fins do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da 

Constituição Federal e dá outras providências” e o Projeto de Lei N. 17/2019 

que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao 

Orçamento vigente e dá outras providências”. Ambos os projetos foram 

aprovados pelos nobres Edis. Já na Terceira Parte - Considerações Finais, a 
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presidente passou para a Tribuna Livre, e convidou o senhor João Batista 

Ribeiro, conhecido como ‘João de Deus’, para fazer o uso regimental da palavra 

por até 10 (dez) minutos. João Batista falou sobre o Projeto de Lei N. 13 de 2019 

que dá o direito a Associação dos Orgânicos de usar mais uma sala do antigo 

grupo escolar do bairro Campos do Raposo para embalar os produtos da 

referida entidade. João Batista ressalta que a associação necessita das duas 

salas, sendo que uma delas seria usada somente para embalar os produtos e 

outra sala em conjunto com a comunidade, mas a chave desta sala ficaria com a 

associação dos orgânicos. A presidente ressaltou que o projeto foi retirado de 

pauta, para que todas as partes envolvidas fossem ouvidas e que os vereadores 

tomariam a melhor decisão para todos. Após a Tribuna, a Presidente passou a 

palavra livre aos vereadores. O vereador Welliton Nazario desejou boa noite a 

todos e cumprimentou o senhor João de Deus pelo uso da Tribuna. O vereador 

também falou da polemica do projeto de lei 13 de 2019, dizendo é politicagem 

que estão fazendo sobre o projeto das salas da escola dos Campos do Raposo. 

O vereador disse também que vai apresentar a Câmara e a Comissão de 

Constituição e Justiça uma emenda impositiva, emendas parlamentares, 

acrescentando esta proposição na Lei Orgânica do município, no qual o 

orçamento que a prefeitura enviar para a Câmara, 1,2% da receita líquida será 

destinado para essa emenda, sendo que 50% será obrigatoriamente investido na 

saúde e o restante fica livre para ser investido em outras áreas, como estradas, 

por exemplo. Com essa emenda impositiva, o executivo tem a obrigatoriedade 

de cumprir, correndo risco de sofrer processo de improbidade administrativa. 

Cobrou providências da Comissão de Justiça sobre seu projeto que trata dos 

animais soltos nas ruas da cidade. Pediu resposta por parte da comissão, caso o 

projeto seja negado, que seja transformado em indicação, o mais rápido 

possível. O vereador Benedito Sérgio questionou o termo usado pelo vereador 

Welliton quando o mesmo usou em sua palavra livre o termo “politicagem 

barata”, Sergio disse que na mesma semana uma pessoa precisou de carro para 

ir a consulta em São Paulo e o carro foi negado, dizendo que não tinha veículo 

para fazer o transporte. O vereador questionou o mutirão de limpeza feito pelos 

servidores da prefeitura, cobrou mais agilidade nos trabalhos do executivo e 

indicou que esta mesma equipe do mutirão, também faça a limpeza no bairro 
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Vargem Nossa Senhora Aparecida e Vargem da Ponte. O vereador Dário 

respondeu ao comentário do vereador Welliton sobre o Projeto de Lei N. 42 de 

2018, que trata das multas aos animais soltos na rua da cidade, o referido está 

parado na Comissão de Constituição e Justiça, Dario disse que o projeto está 

em análise e em breve será colocado em pauta. Parabenizou os orgânicos pelo 

trabalho desenvolvendo e que junto com a comunidade do bairro vai encontrar a 

melhor solução para todos. Disse que está orgulhoso com os trabalhos 

devolvidos pela Câmara Itinerante e pela Casa do Cidadão, que em breve será 

inaugurada, disse que é assim que se faz politica. O vereador Antônio Honório 

também comentou sobre a questão da sala do grupo escolar do bairro Campos 

do Raposo, o vereador questionou o vereador João Gabriel, perguntando a ele 

se era uma ou duas salas, o vereador refirmou sendo apenas uma sala. O 

senhor João de Deus que estava assistindo a reunião na plateia argumentou 

dizendo que são as duas salas, uma apenas para embalagem dos produtos e 

outra para reuniões dos orgânicos. Já o vereador Antônio Honório sugeriu que 

uma sala fosse da comunidade da igreja, e que a mesma empreste, quando for 

solicitado, a sala para o uso da reunião dos orgânicos, ficando a sala sob-

responsabilidade da comunidade do bairro. Neste instante, o senhor João 

Batista Marcolino, que também estava na plateia, pediu que fosse o contrário, 

que a chave da outra sala também ficasse com os orgânicos que eles 

emprestariam a sala quando fosse solicitado pela comunidade. O vereador 

Antônio Honório reafirmou seu pedido de atender a todos e que o melhor será 

feito, atendendo os orgânicos e comunidade local do bairro. O vereador sugeriu 

uma reunião, no próprio bairro, com todos os envolvidos para que juntos 

cheguem a uma decisão boa para todos. A vereadora Vanilda se posicionou 

sobre o assunto e disse que há erros de interpretação no projeto de lei, e por 

este motivo o projeto foi retirado de pauta, e que vai solicitar mais informações 

por parte do Executivo. Antes de encerrar, a vereadora Vanilda cobrou algumas 

melhorias no bairro Vargem da Penha, ela pede a construção de uma canaleta e 

de um redutor de velocidade, que ainda não foi feito. Comentou sobre o projeto 

de lei que o vereador Welliton irá apresentar, pediu esclarecimentos dos valores, 

algo em torno de R$ 130 mil reais por ano, dividindo estes valores em forma de 

emendas parlamentares aos vereadores. Vanilda também comentou o projeto de 
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lei que prevê multa aos animais soltos, disse que é preciso prudência na votação 

dessa lei, justamente porque o executivo não tem lugar apropriado para colocar  

estes animais, não tem, sequer, um veterinário, por estes motivos o projeto esta 

em análise pela Comissão. A presidente também convidou a todos para a 

próxima Reunião da Câmara Itinerante, que será no dia 15 de maio, no bairro 

Possinhas. 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____________________________________________ 

 

 

Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 
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