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CÂMARA APROVA, COM 
EMENDAS, ORÇAMENTO DE 2020

SESSÃO SOLENE ENTREGA
TÍTULOS E MOÇÕES

CÂMARA ARRECADA 
TAMPINHAS E LACRES

HOMENAGENS AÇÃO SOCIAL

Os vereadores aprovaram, na 19ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, o Projeto de Lei 
que institui o Orçamento Municipal de 2020. 

Diversas emendas foram inseridas no projeto, 
principalmente no Orçamento da Câmara Muni-
cipal, com o objetivo de dar um maior controle 
nas ações e gastos.

Outro destaque importante, e que foi apro-
vado pela maioria dos vereadores, foi a emenda 
onde se institui um limite de 5% no Orçamento 
para suplementação, sem a necessidade de pas-
sar pelo Legislativo. De acordo com a proposta 
original, esse limite era de 25%.

Confira mais detalhes desta reunião e a fala 
dos vereadores na página 04.

CÂMARA CRIA A
ESCOLA DO LEGISLATIVO

EDUCAÇÃO

CÂMARA DEVOLVE
R$ 118 MIL AO EXECUTIVO

ECONOMIA



Câmara devolve R$ 118 mil 
ao Executivo Municipal

EDITORIAL

Mais um ano

Chegamos ao final de mais um ano. Foi um período 
de aprendizado e novidades, onde vivenciamos uma 
nova abertura para o diálogo com a população em 

nosso querido Município.
A atual gestão da Câmara Municipal se preocupou em 

estar mais próxima de você, cidadão correguense. Algo 
antes nunca visto. 

Para isso, não medimos esforços para prestar um me-
lhor atendimento. Criamos a Casa do Cidadão, com o ob-
jetivo de atender às mais diversas demandas: desde uma 
simples impressão de boleto até agendamento para tirar 
a Carteira de Identidade e, em breve, atenderemos como 
posto do INSS. E isso trouxe resultados incríveis: foram 
mais de 200 atendimentos realizados desde sua criação.

Estar mais próximo da população é sair da estrutura fí-
sica e ir até as comunidades. E assim o fizemos com o pro-
jeto ‘Câmara Itinerante’. Sete bairros, nesta primeira etapa, 
foram visitados. Ouvimos os anseios de moradores, que se 
queixavam da ausência de serviços essenciais na saúde, 
transporte e educação. Também ouvimos as críticas cons-
trutivas a nós dirigidas. E isso é importante para darmos 
continuidade em nossas atividades parlamentares.

Estar mais próximo da população, neste ano, também 
foi ouvir a juventude correguense. Por meio do Parla-
mento Jovem de Minas, projeto em parceria com a As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais e PUC-Minas, leva-
mos formação, informação e ouvimos os jovens de nossa 
cidade sobre os problemas existentes sobre o tema ‘Dis-
criminação Étnico-Racial’. Em 2020, o projeto continua, 
e com novidades.

Em 2019, a Câmara Municipal foi orgânica, participati-
va e junto da comunidade. Que em 2020 possamos estar 
ainda mais próximos, para o bem de nossa querida Córre-
go do Bom Jesus. Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos!
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Os servidores da Câma-
ra Municipal de Córrego do 
Bom Jesus, Pedro Henrique 
Martins Simões e Luis Cesar 
Fonseca, participaram, no 
mês de novembro, do Curso 
de Formação de Coordena-
dores do Parlamento Jovem 

de Minas 2020. As ativida-
des foram realizadas na As-
sembleia Legislativa e Esco-
la do Legislativo.

Na oportunidade, foram de-
talhados o cronograma de tra-
balho e orientações de como 
trabalhar o tema ‘Meio Ambien-
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Servidores da Câmara 
participam de formação para 

o Parlamento Jovem 2020

Desde que foi inaugurada, a Casa do Cidadão vem realizando 
diversos atendimentos à população de Córrego do Bom Jesus.

Aqui são elaborados currículos, consultas, cadastros a banco de 
empregos, emissão de boletos, xerox de documentos, entre outros.

Confira os números de atendimentos realizados ao longo de 
2019:

Junho - 21 atendimentos
Julho - 43 atendimentos
Agosto - 30 atendimentos
Setembro - 36 atendimentos
Outubro - 30 atendimentos
Novembro - 24 atendimentos
Dezembro - 25 atendimentos*
Total - 209 atendimentos

*até dia 20 de dezembro

CASA DO CIDADÃO

Câmara cria a 
Escola do Legislativo

Córrego do Bom Jesus 
agora tem a sua Escola do 

te e Desenvolvimento Susten-
tável’, além dos três subtemas: 
Mudanças Climáticas e Prote-
ção à Biodiversidade; Práticas 
Sustentáveis e Desenvolvimen-
to Econômico; e Recursos Hídri-
cos e Saneamento Básico.

Na ocasião, foi entregue à co-
ordenadora da Escola do Legis-
lativo da Assembleia de Minas, 
Ruth Schmitz de Castro (foto 
ao lado), o Termo de Adesão ao 
projeto em 2020, assinado por 
todos os vereadores desta Casa 
de Leis, reforçando o compro-
misso com a educação sócio-po-
lítica de nossos jovens.

Córrego do Bom Jesus está 
no Polo Sul 1, juntamente 
com Cambuí (sede), Caman-
ducaia, Extrema, Gonçalves e 
Paraisópolis.

A Câmara Municipal re-
alizou na sexta-feira, 
27, a devolução de R$ 

118 mil aos cofres da Prefei-
tura Municipal. Este valor é 
resultante da sobra dos re-
cursos destinados ao Poder 
Legislativo ao longo do ano, 
e que deve ser feito no final 
do período fiscal.

Mesmo tendo realizado di-
versas ações ao longo de 2019, 
como a criação da Casa do Ci-
dadão, a economia feita pelo 
Legislativo proporcionou que 

a devolução fosse feita com 
um valor considerado satisfa-
tório, pois, se bem empregado, 
pode gerar inúmeros benefí-
cios para a população.

E estes benefícios foram 
cobrados pela presidente da 
Câmara, vereadora Vanilda 
Aparecida Fonseca Galvão, e 
pelo vice-presidente, verea-
dor Dario Ribeiro da Fonse-
ca. Eles encaminharam, jun-
tamente com a devolução, 
um pedido para que o recur-
so seja investido na compra 

de medicamentos para a 
Farmácia Popular.

“Aproveitamos a oportu-
nidade para solicitar que este 
valor seja aplicado na com-
pra de medicamentos para 
melhor atender a população 
que tanto necessita”, disse a 
presidente. “Este valor de R$ 
118 mil será de grande bene-
fício para a população. Espe-
ramos que a prefeita compre 
os medicamentos que o povo 
tanto necessita”, completou 
Dario Ribeiro.

Legislativo. O Projeto de Re-
solução 08/2019, de autoria 
da Mesa Diretora, foi apro-
vado por todos os vereado-
res durante a 18ª Reunião 
Ordinária, realizada nesta 
quarta-feira, 4 de dezembro.

Segundo o projeto, a Es-
cola do Legislativo irá abri-
gar as atividades de forma-
ção sócio-política da casa, 
entre elas o Parlamento Jo-
vem de Minas e a Gincana 
do Saber. Também fará parte 
da escola as ações realizadas 
pela Casa do Cidadão.

De acordo com o verea-

dor Dario Ribeiro da Fonse-
ca, vice-presidente da Casa 
de Leis, “é um passo enorme 
que Córrego dá em busca de 
um melhor atendimento à 
população e à formação dos 
nossos jovens”.

A Escola do Legislativo já 
é realidade em inúmeras câ-
maras municipais brasileiras, 
produzindo excelentes resul-
tados na formação, principal-
mente, do público jovem. Será 
através da Escola do Legislati-
vo que serão realizadas pales-
tras, encontros e debates ao 
longo de todo ano.



Sessão Solene homenageia pessoas que 
se destacaram no Município

3

A Câmara Municipal de Cór-
rego do Bom Jesus realizou, 
no dia 6 de dezembro, sua 

tradicional Sessão Solene para en-
trega das Moções de Aplauso e tí-
tulos de Cidadão Correguense. 

A entrega das Moções de Aplau-
so às pessoas e empresas de nossa 
cidade tem como objetivo reconhe-
cer a importância do trabalho e a de-
dicação para com Córrego do Bom 
Jesus e que, de alguma forma, con-
tribuíram e ainda contribuem para 
com o crescimento do Município.

Ao todo foram 26 homenage-
ados, porém, por motivos particu-
lares, alguns não puderam receber 

suas placas, que serão entregues 
em momento oportuno. 

Já os títulos de Cidadão Corre-
guense foram concedidos a quatro 
pessoas que escollheram nosso 
Município para morar, e acabaram 
por se tornar lideranças nas comu-
nidades onde moram, prestando 
serviçõs e auxiliando a quem mais 
necessita.

Confira quem são os homena-
geados com a Moção de Aplauso:
- Geraldo Lopes dos Santos
- Benedito de Paula Filho
- João Batista da Rosa
- João Batista da Silva
- Antônio Lázaro da Silva (Ico Me-

cânico)
- Waldemar da Luz
- José Maria Saluchi
- Flávio Aparecido Nascimento
- Caetano Ferraz
- Maria Pereira de Souza Silva
- Maria Eduarda 
Lemes Ximenes
- Rancho 3 Pedras
- João Pedro dos 
Santos
- Sargento Fábio 
do Nascimento 
Vieira
- Cabo Sérgio Le-
mes Silvado
- Cabo Éder Juve-

nal Ribeiro Silva
- Cabo Rafael Rodrigues Marques
- Soldado João Paulo Pimenta
- Raíssa de Cássia Camargo
- Maria Eduarda Pimenta Silvério

Título de Cidadão Correguense:
- João Pereira de Souza
- Padre Eduardo Rodrigues da Silva
- Alexandre Mario Barros
- Maria de Fátima Lima Marigonda

FOTOS: ADO COSTA
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Vereadores aprovam Orçamento 

Municipal com emendas

OProjeto de Lei 35/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que dispõe 

sobre o Orçamento Municipal 
para o próximo ano foi votado na 
19ª Reunião Ordinária, realizada 
no dia 11 de dezembro. A previ-
são do Executivo é de pouco mais 
de R$ 15 milhões.

Após várias discussões 
dentro da Comissão de Cons-
tituição, Justiça, Redação e Fi-
nanças, o projeto foi apreciado 
com várias emendas modifi-
cativas e aditivas, visando um 
maior controle por parte do 
Legislativo sobre os gastos da 
máquina pública.

A principal alteração realiza-
da foi em relação ao percentu-
al permitido ao Executivo para 
que possa fazer suplementa-
ções sem a autorização do Le-
gislativo. O projeto trazia 25% 
este limite, mas uma emenda 
votada e aprovada pela maio-
ria dos parlamentares, reduziu 
para 5% do orçamento fixado 
para o próximo ano.

“Acredito que um bom gestor 
não precisa nem destes 5%. Se 
ele elabora bem o orçamento, eu 
acho que é o suficiente. Vai dar 
quase R$ 800 mil, é mais do que 
suficiente”, disse o vice-presi-

dente da Câmara, Vereador Da-
rio Ribeiro da Fonseca.

Cabe ressaltar que este ín-
dice de 5% já vem sendo traba-
lhados nos últimos anos pelo 
Executivo. “Se acontecer algum 
problema, estaremos aqui para 
ajduar”, completou Dario.

A presidente da Câmara 
Municipal, Vereadora Vanilda 
Aparecida Fonseca Galvão, res-
saltou que “todos os pedidos 
de suplementação enviados 
foram analisados, votados e 
aprovados aqui na Câmara. En-
tão, ela tendo um índice redu-
zido, o Município pode contar 
conosco para o que precisar”.

A emenda foi aprovada pela 
maioria dos votos, tendo voto 
contrário apenas do vereador 
João Gabriel Dias Ribeiro.

A grande mudança, porém, 
foi feita no orçamento da Câ-
mara Municipal para 2020. Pela 
primeira vez houve um estudo 
interno feito pelo corpo técnico, 
vereadores e representantes 
do Grupo União, que organiza 
o sistema contábil e financeiro.

O objetivo foi readequar va-
lores para um melhor trabalho, 
principalmente após a criação 
da Casa do Cidadão e da Escola 
do Legislativo (que abraçará o 

Parlamento Jovem e a Gincana 
do Saber), seguindo orientação 
da assessoria, pois o orçamen-
to estava totalmente defasado.

“Com isso, mostramos que te-
mos a total capacidade de traba-
lhar dentro do orçamento, sem a 
necessidade de ficar abrindo cré-
dito suplementar. Mostra organi-
zação”, disse Dario Ribeiro.

Porém, nem tudo pode ser 

alterado. Após a realização de 
uma audiência pública sobre o 
orçamento, os representantes 
da AMAEC - Associação de Mú-
sica, Artes, Esporte e Cultura 
questionaram a possibilidade 
de um aumento nos repasses 
para o próximo ano, já que es-
tão trabalhando no limite.

Segundo a direção, serão ne-
cessários R$ 103 mil reais para 

que as atividades sejam forneci-
das em sua integralidade.

Porém, como se trata de 
subvenção, e não há no orça-
mento um dispositivo específi-
co sobre a AMAEC, não foi pos-
sível fazer a alteração. 

Mas a Câmara irá reivindi-
car, através de ofício e indica-
ções, para que os valores sejam 
revistos para 2020.

Alunos das redes Municipal e Estadual
visitam a Câmara e participam de campanha

Os alunos 
das redes 
Municipal 

e Estadual de 
Córrego do Bom 
Jesus visitaram 
a Câmara Muni-
cipal nos meses 
de novembro e 
dezembro.

A presença 
dos estudantes 
veio ao encontro da Campa-
nha ‘Lacre Solidário + Tampi-
nha Amiga’, onde vieram tra-
zer os lacres plásticos, lacres 
de alumínio e blisters (emba-
lagem de remédios) arreca-
dados por eles.

A campanha foi criada pelo 
Poder Legislativo com o obje-
tivo de ajudar ao Hospital Ana 
Moreira Salles na aquisição de 
cadeiras de rodas e de banho, 
o que irá propiciar um melhor 
atendimento a população cor-
reguense que utiliza de seus 
serviços.

A princípio, a ação foi divul-
gada apenas junto aos alunos, 

ria deste personagem ilustre 
de nosso Município. 

Para muitos deles, foi a pri-
meira vez que visitaram a sede 
do Poder Legislativo de Córre-
go do Bom Jesus.

como uma forma de experi-
ência na aceitação do mesmo. 
Para surpresa de todos, eles 
abraçaram e conseguiram ar-
recadar cerca de 30 mil tampi-
nhas plásticas, sem contar os 
lacres e blisters.

O lançamento oficial da 
campanha acontecerá no pró-
ximo mês, com a divulgação 
de todo o material gráfico e os 
pontos de coleta na cidade.

Hoje, se você tem guardado 
em casa tampinhas, lacres e 
blisters pode trazer até a Câ-
mara Municipal.

Visita - Durante a visita, os 

alunos foram recebidos pela 
equipe técnica da Câmara Mu-
nicipal, que explicaram sobre o 
trabalho realizado pelo Legisla-
tivo que, além das reuniões or-
dinárias, também realizam ou-

tras ações, como o Parlamento 
Jovem e a Gincana do Saber.

Os alunos conheceram, tam-
bém, o Memorial Christovam 
Chiaradia, onde aprenderam 
um pouco mais sobre a histó-


