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ATA DA PRIMEIRA 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 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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 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 5ª Extraordinária, que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2019, 

sendo aprovada por todos os vereadores. Na sequencia o assessor jurídico fez a leitura 

das correspondências recebidas pela secretaria da Casa, com destaque para 04 

(quatro) abaixo assinados, feito por moradores da cidade, com a finalidade de fazer 

cessar a cobrança de melhoria referente a calçamento de ruas da cidade. O pedido foi 

lido em reunião e será encaminhado ao Poder Executivo. Já no Grande Expediente, foi 

apresentado ao plenário, o Projeto de Lei N. 12 de 2019, de autoria do Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento 

vigente e dá outras providências”. De acordo com a presidente, este projeto será 

colocado em votação na próxima reunião ordinária que acontecerá no dia 13 de março. 

Na sequencia foi feita a leitura da denúncia apresentada a esta Casa, contra o vereador 

Welliton Aparecido Nazario, protocolada em nome do senhor José Laurindo da Silva, no 

dia 26 de fevereiro. O assessor jurídico fez a leitura do texto e a presidente questionou 

o plenário sobre o recebimento da mesma, o que após ouvido, a denúncia foi acatada 

por todos os vereadores. Em seguida, como manda a legislação, foi escolhido, via 

sorteio, o nome de três vereadores, excluídos o nome da presidente e do próprio 

denunciado, que comporão a Comissão Processante. Após sorteio, ficou assim definido: 

Presidente da Comissão, vereador João Gabriel Dias Ribeiro, relator, vereador Dorival 

Donizeti Duarte e suplente, vereador Antônio Honório Peres Filho. Após formar a 

Comissão, a senhora presidente determinou o envio da denúncia para a referida 

comissão, para que possa dar início aos trabalhos. Dando sequencia a reunião, a 
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presidente passou para a Ordem do Dia, colocando em votação as Indicações. As 

Indicações N. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de 2019 foram aprovadas por todos os 

vereadores. Em seguida, a presidente colocou em votação 05 (cinco) Requerimentos, 

sendo todos aprovados pelos vereadores. Já nas Considerações Finais, a presidente 

passou para a Tribuna Livre. A primeira a fazer o uso da palavra foi a servidora da 

Secretaria Municipal de Saúde, Maria do Socorro da Silva Oliveira, que fez uma 

prestação de contas aos vereadores e a população sobre as novas parcerias que ela 

desenvolve junto ao Hospital São Paulo e a Unicamp, facilitando os agendamentos de 

exames de auto curto fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. A senhora Socorro 

esclarece ainda que, na medida do possível, está colocando em dia os pedidos de 

exames e que com essas parcerias não haverá mais atrasos. Na sequencia foi a vez do 

morador do bairro Itaim, Rodrigo Godoy de Souza, a ocupar a Tribuna. Rodrigo 

reclamou da falta de infraestrutura da Rua José da Silva Nunes. O morador solicita 

melhorias a curto prazo e a possibilidade, posteriormente, de calçamento em bloquetes, 

acabando de vez com o problema. Rodrigo relata dificuldades em sair de casa para ir 

trabalhar, principalmente em dias de chuva, pois a água que desce da rodovia, sem 

direcionamento correto, ocasiona estragos ainda maiores, abrindo buracos, valetas e 

principalmente trazendo muita terra e lama. O morador pede também a roçagem do 

mato nos terrenos da prefeitura, local destinado para construir casas populares, ele 

relata a presença de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões, fato 

que trás preocupações aos moradores da referida rua. A vereadora Vanilda agradeceu 

a presença do morador e desejou que o seu pedido seja rapidamente atendido pela 

prefeitura municipal. O vereador Benedito Sérgio também fez o uso da tribuna e 

comentou a polêmica envolvendo a criação do novo cargo da Câmara Municipal. 

Questionou a atitude do vereador João Gabriel ao publicar um vídeo nas redes sociais 

criticando a criação do mesmo. O vereador pediu mais clareza nas informações 

repassadas a população. Questionou também a quantidade de cachorros soltos pelas 

ruas da cidade e a falta de banheiro público na praça central. Antes de passar para as 

considerações finais de cada vereador, a presidente Vanilda informou que irá realizar 

reuniões itinerantes nos bairros do município e nesta mesma ocasião já realizou o 

sorteio do primeiro bairro que receberá esta reunião, que após sorteio ficou decidido 

que será o bairro Serrinha de São Benedito. O dia e o horário ainda serão definidos. Ao 

final, nas considerações finais, foi aberta a palavra livre aos Edis, o vereador Dario 

questionou a postura do vereador João Gabriel diante de um vídeo postado nas redes 

sociais, onde o vereador faz críticas a criação do cargo de Assessor Legislativo. O 

vereador Dario começou corrigindo o vereador João Gabriel sobre algumas informações 
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mentirosas, ditas no vídeo pelo vereador. O vereador Dario ressaltou a importância do 

cargo, dizendo o mesmo vem de encontro com a qualificação da Câmara, diante dos 

novos projetos que a nova Mesa vai implantar na Casa, como por exemplo, a Casa do 

Cidadão e as reuniões itinerantes. O vereador vez questão de destacar os serviços que 

serão disponibilizados para população como um posto de atendimento do INSS, 

agendamento de carteira de trabalho e carteira de identidade, PROCON, além dos 

cursos do Senac Minas a fim de capacitar a população para melhor atender os turistas 

que vem para a cidade. Por fim o vereador colocou-se a disposição dos moradores que 

protocolaram na Câmara o baixo assinado que pede o fim da cobrança da taxa de 

melhoria, referente aos calçamentos feitos no município no ano de 2016. Já o vereador 

Welliton Nazario explanou sobre a denúncia que recebeu, da qual foi lida durante a 

reunião, solicitou cópia da denúncia, e cópia da gravação em vídeo e áudio. 

Parabenizou a senhora Socorro pelo trabalho que a mesma vem desenvolvendo no 

município. Por fim o vereador relatou a aprovação das contas do exercício financeiro de 

2017, onde o Tribunal de Contas recomenda, através de parecer prévio, a aprovação 

das contas da prefeita Eliana do ano de 2017. Por fim a vereadora Vanilda, aproveitou a 

declaração do vereador Welliton e disse que a aprovação das contas da Prefeita Eliana 

muito tem a ver com o bom trabalho de fiscalização dos vereadores, que os 

parlamentares também são merecedores dos elogios. A presidente reiterou a fala do 

vereador Dario sobre a o mal estar criado nas redes sociais sobre a criação do novo 

cargo, que foi criado por necessidade. Vanilda disse ainda que a Câmara jamais será 

um cabide de empregos, que precisamos de funcionários que atendem a população e 

coloquem em prática os projetos que estão previstos nesta Casa. A criação da Casa do 

Cidadão vai trazer muitos benefícios para a população e finalizou dizendo que o tempo 

mostrará e dirá se nos estamos trabalhando de maneira correta. 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____________________________________________ 
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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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