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CÂMARA ITINERANTE VISITA
BAIRRO SÃO DOMINGOS

VEREADORES VOTAM
PROJETOS EM REUNIÕES

EXTRA E ORDINÁRIAS

PARLAMENTO JOVEM:
JOVENS DE CÓRREGO SE 
DESTACAM EM PLENÁRIA

ATIVIDADES LEGISLATIVAS CIDADANIA

Mais uma etapa do projeto Câmara Itinerante 
foi realizada pela Câmara Municipal. O local vi-
sitado foi o Bairro São Domingos, no dia 21 de 
agosto.

Durante a visita, os vereadores puderam ouvir 
as demandas dos moradores, falar sobre o tra-
balho realizado pelo Poder Legislativo, além de 
tirar várias dúvidas dos presentes.

A Câmara Itinerante é um projeto implantado 
pela atual Mesa Diretora, com o objetivo de estar 
mais próximo do cidadão correguense e, ao mes-
mo tempo, apresentar o que o Poder Legislativo 
vem fazendo pela cidade.

A cada mês, um bairro do município será visi-
tado. O São Domingos foi o sexto bairro do muni-
cípio a receber o projeto.

Confira mais detalhes sobre o que foi pedido 
pelos moradores na reportagem na página 03.



EDITORIAL
Participação popular

A atual Legislatura da Câmara Municipal de Cór-
rego do Bom Jesus, ao assumir o compromisso 
de representar a população, empunhou como 

bandeira a participação de todos no dia-a-dia das ati-
vidades do Poder Legislativo.

É notório que, atualmente, é praticamente impos-
sível desenvolver alguma atividade política sem a 
consulta popular. Observar as demandas e estar mais 
próximo de cada um, de cada uma, é fundamental para 
a construção de uma cidade mais próspera e melhor. 
E assim temos feito.

Reforçamos a importância que tem sido as reuni-
ões itinerantes nos bairros. Conversar com os mora-
dores, saber o que pensam e ouvir suas reivindicações 
é parte do trabalho do Poder Legislativo Municipal. 
Sem isso, não fazemos jus ao nosso trabalho, que é 
representar cada um de vocês.

Como diz o nosso lema: “participe da vida política 
de nossa cidade”! Sua participação é muito importan-
te para que, juntos, possamos fazer uma Córrego do 
Bom Jesus ainda melhor para todos!

Vereador ‘Luizinho dos 
Campos’ é empossado na 

Câmara
Foi empossado no dia 14 

de agosto, durante a 10ª Reu-
nião Ordinária, o vereador 
Luiz Gonzaga da Silva, mais 
conhecido como Luizinho 
dos Campos (PR). Ele assu-
me o lugar do vereador afas-
tado Welliton Nazario (PR).

Esta é a segunda vez que 
o vereador assume seu pos-
to na Casa de Leis. No iní-
cio desta gestão legislaiva, 
Luizinho havia assumido o 
lugar que era do vereador 
João Gabriel Dias Ribeiro 
(PR), que havia se licencia-
do para assumir a Secreta-
ria de Agricultura. Com seu 
retorno, Luizinho deixou a 
Câmara.
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Câmara realiza reunião 
com moradores para debater

contribuição de melhorias
Uma reunião realizada non 

dia 12 de agosto reuniu verea-
dores e moradores para discu-
tirem dois Projetos de Lei enca-
minhados pelo Poder Executivo. 
Ambos tratam da instalação da 
contribuição de melhorias, de-
vido ao calçamento que será re-
alizado em algumas vias.

Com o objetivo de dar maior 
transparência, a reunião tratou 
de explicar quais ruas serão be-
neficiadas e os valores que se-
rão cobrados.

O Projeto de Lei 25/2019 
trata de pavimentação nas ruas 
José da Silva Nunes, continua-
ção da rua Jacynto José Pereira, 
Fausto Nascimento, Jarbas Fina-
mor da Silva, Tv. Ana Maria Rosa 
e Av. Benedito Rodrigues.

Já o Projeto de Lei 
41/2018 trata de pavimenta-

ção na rua José Barbosa Fer-
raz, no Bairro Vargem Nossa 
Senhora Aparecida.

Durante a reunião, os mo-
radores puderam tirar dúvidas 
com o assessor jurídico da Casa 
de Leis, Dr. Jaime Almeida, que 
explicou os detalhes da metra-
gem e valores. A presidente da 
Câmara, Vanilda Galvão; o vice

-presidente, Dario Ribeiro; e o 
vereador José do Carmo Santos 
estiveram presentes.

Ao final, os moradores con-
cordaram com os valores. A 
única exceção ficou por conta da 
via mencionada no PL 41/2018. 
Uma nova reunião será reali-
zada para debater melhor este 
projeto. 
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Animais soltos:
município já 

possui lei
Muito vem se falando, 

principalmente nas redes so-
ciais, sobre o alto número de 
animais soltos nas ruas do 
município.

O tema, inclusive, já foi 
pauta de debates na Câmara 
Municipal, onde os vereado-
res explanaram suas indigna-
ções a respeito desta situação 
lastimável.

Indicações e requerimen-
tos já foram apresentados 
para se buscar, junto ao Poder 
Executivo, que é o órgão res-
ponsável, uma solução para o 
problema.

A situação se torna ainda 
mais grave quando já existe 
uma lei municipal onde tra-
ta do assunto, e que não vem 
sendo cumprida.

Trata-se da lei 970/2007, 
onde “estabelece normas 
para o trânsito de animais 
em vias públicas e dá outras 
providências”.

Tal lei cita as diversas con-
dições para que os animais 
possam circular no municí-
pio, como, por exemplo, o uso 
obrigatório de focinheiras em 
cães de raças notoriamente 
violentas e perigosas, em vias 
públicas.

Mas, segundo a legislação, 
em seu artigo 2º, “para o bem 

da segurança pública, fica au-
torizado o serviço de guarda, 
ou policiamento em vias pú-
blicas, a intervir, apreenden-
do ou acionando o setor com-
petente do município, para a 
apreensão dos animais de ris-
co, que estiverem transitan-
do sem equipamento de pro-
teção, ou parados em locais 
próprios para os pedestres, 
como passeios e, principal-
mente, em frente a estabeleci-
mentos comerciais, religiosos 
ou residências”.

Porém, apesar da existên-
cia de uma lei que já regula-
menta a captura dos animais 
soltos, tendo em vista que, 
por si só, geram um perigo 
aos pedestres e motoristas, 
não há uma regulamentação 
da aplicação da lei.

É esta condição que a Câ-
mara Municipal vem cobran-
do do Executivo neste perí-
odo: que se faça o referido 
decreto criando as condições 
necessárias para que ela se 
cumpra, não havendo, por-
tanto, motivos para a confec-
ção de nova lei específica para 
isso.

Enquanto isso, orientamos 
aos proprietários de animais 
que zelem pelo bem-estar e 
cuidado, mantendo-os à salvo.



Câmara Itinerante: vereadores se reúnem
com moradores do Bairro São Domingos

ACâmara Municipal re-
alizou na quarta-feira, 
21, mais uma etapa do 

projeto Câmara Itinerante. O 
local visitado foi o Bairro São 
Domingos. Esta foi a sexta reu-
nião realizada em 2019.

Na ocasião, estiveram pre-
sentes os vereadores Luiz Gon-
zaga da Silva, Maria Aparecida 
Venâncio Luiz, Dario Ribeiro 
da Fonseca (vice-presidente) e 
Vanilda Aparecida Fonseca Gal-
vão (presidente).

Os parlamentares comen-
taram com os moradores pre-
sentes os trabalhos realizados 
pela Câmara e, também ouvi-
ram as demandas locais.

Um dos assuntos mais 
debatidos na reunião foi a 
possibilidade da construção, 
por parte dos produtores 
do bairro, de um galpão em 
uma área próxima à quadra.

O objetivo, segundo eles, é 
armazenar os insumos agrí-
colas adquiridos em um úni-

Jovens das cinco câmaras participantes votaram e escolheram as propostas para o 
tema Discriminação Étnico-Racial

Raíssa Alvarenga (primeira, da esq. para dir., agachada) e Maria Eduarda 
(terceira, da esq. para dir., agachada) representarão Córrego do Bom Jesus na 

Plenária Estadual, em Belo Horizonte, em setembro
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co lugar, facilitando a distri-
buição entre eles. 

A sugestão foi tema de 
indicação do vereador João 
Gabriel Dias Ribeiro, feita na 
10ª Reunião Ordinária, rea-
lizada no dia 14 de agosto.

Foi explanado que o local 
poderia estar “interditado”, o 
que poderia atrapalhar os pla-
nos. A presidente da Câmara e 
demais vereadores presentes 
se comprometeram a veri�icar 
esta situação, já que se trata de 
obra do mandato passado.

A presidente da Câmara res-
saltou a importância deste pro-
jeto, como forma de aproximar 
os vereadores da população. 
Ela avaliou como positivo o en-
contro realizado no bairro.

Já o vice-presidente da Casa 
de Leis, reforçou a importância 
da participação da população 
nestes encontros. Dario Ribei-
ro a�irmou que estas ações são 
bené�icas para o trabalho da 
Câmara Municipal. 

Pedidos feitos pelos moradores do Bairro São Domingos

- Veri� car junto a Prefeitura se há algum impedimento ou bloqueio no terreno onde hoje está construída a 
quadra esportiva no Bairro;
- Possibilidade da criação de uma legislação que permita expandir a venda de queijos produzidos no local, 
não � cando apenas restrito ao município de Córrego do Bom Jesus;
- Falta de médicos na Unidade Básica de Saúde, principalmente pediatra;
- Melhoria na estrada que dá acesso à Meia Légua;
- Possibilidade de calçamento de um morro, conhecido como ‘Morro do Galinho’.

Parlamento Jovem: alunos de Córrego
participam da Plenária Regional

O Polo Sul I realizou 
no dia 8 de agosto, 
a Plenária Regional 

do projeto Parlamento Jo-
vem de Minas. O evento foi 
realizado em Cambuí, sede 
do Polo, que também conta 
com os municípios de Ca-
manducaia, Córrego do Bom 
Jesus, Gonçalves e Extrema.

Cerca de 60 jovens esti-
veram presentes, deliberan-
do propostas para o tema 

central ‘Discriminação Ét-
nico-Racial’. Ao �inal, cinco 
sugestões foram priorizadas 
e farão parte do documento 
�inal que será encaminhado a 
Belo Horizonte, para compor 
o material que será estudado 
na plenária estadual, entre 
os dias 18 e 20 de setembro.

Além das propostas, os 
jovens também escolheram 
a sugestão de tema para 
a edição 2020. ‘Jovens no 

Mercado de Trabalho’ foi o 
selecionado. Ele se juntará 
a outras menções de temas 
enviadas pelos outros 15 
polos. A escolha acontecerá 
em Belo Horizonte, durante 
a plenária estadual.

Córrego do Bom Jesus 
participou do evento com 
19 jovens, sendo a maior 
delegação. A atuação dos 
estudantes também foi de-
staque, proporcionando de-
bates durante os grupos de 
trabalho, e também na co-
ordenação do subtema 01, 
com Beatriz e Bryan.

As alunas Raíssa Alvaren-
ga e Maria Eduarda Pimenta 
foram escolhidas para rep-
resentar o município e o 
polo na etapa estadual. Além 
disso, uma proposta feita 
pelos alunos do município 
foi aprovada e fará parte do 
documento �inal.

A proposição pede que 
seja incluída na grade curric-
ular uma disciplina voltada 
para o estudo da cultura afro-
brasileira, índigena e latina.

O vereador e vice-pres-
idente da Câmara, Dario 
Ribeiro da Fonseca, que 
também é coordenador do 
projeto, esteve presente à 
plenária.

Ele falou da importância 
do projeto para o desen-
volvimento dos jovens. “Fico 
feliz em ver esse número 
tão grande de jovens partic-
ipando do projeto. Acredito 
que ele seja o instrumento 
necessário para a formação 
política e social de cada um 

deles”.
O Parlamento Jovem de 

Minas é um projeto da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais, em parceria 
com as câmaras municipais 
e apoio da PUC-Minas. Ele 
tem como objetivo a for-
mação sócio-política dos 
jovens, formando cidadãos 
mais conscientes de seu 
papel na sociedade, levan-
do informação sobre o que 
é política e debatendo um 
tema especí�ico a cada ano.



Casa do Cidadão: procura por serviços 
tem sido alta

Com o objetivo de levar serviços essenciais à população, a Câ-
mara Municipal criou, em abril, a Casa do Cidadão. E, desde 
então, a procura tem sido muito grande.

São várias as atividades procuradas pelos moradores: emis-
são de certidões; agendamento para tirar a Carteira de Identi-
dade, no UAI, em Pouso Alegre; marcação de atendimento junto 
ao INSS; consulta sobre aposentadoria, entre outros (veja tabela 
completa abaixo).

A Casa do Cidadão funciona no mesmo prédio da Câmara Mu-
nicipal, e seu horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30. Para solicitar qualquer serviço, a pessoa deve 
comparecer munida de seus documentos pessoais para a reali-
zação de cadastro.

É a Câmara Municipal mais próxima do cidadão correguense!

Atendimentos realizados pela Casa do 
Cidadão

(até 29 de agosto de 2019)

- Emissão de extrato de benefício do INSS
- Agendamento Unidade INSS - Cambuí
- Elaboração de Currículos
- Serviços junto ao Detran/MG - transferência de veículos
- Agendamentos no UAI Pouso Alegre, para 2ª via de RG
- Cópia de documentos
- Impressão e escaneamento de documentos
- Palestra Senac Minas
- Criação de email para morador
- Impressão de documentos para associação municipal
- Cadastro de currículo para a empresa Lumar Plásticos
- Serviços de balcão de emprego (cópia de currículos)
- Emissão de certidão da Polícia Civil e Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais
- Inscrição em Vestibular
- Emissão de Certidão de Antecedentes Criminais
- Impressão de boletos - multa TSE
- Impressão de boleto de faculdade
- Agendamento Receita Federal Pouso Alegre
- Consulta situação processual junto ao INSS
- Preenchimento de carnê do INSS
- Consultas jurídica e contábil
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Vereadores aprovam projetos em

reuniões Ordinárias e Extraordinárias
No dia 23 de julho, os ve-

readores se reuniram 
para a 9ª Reunião Ex-

traordinária, onde votaram o 
Projeto de Lei 31/2019, que 
“Autoriza o Poder Executivo a 
abrir Crédito Adicional ao Or-
çamento Vigente no valor de 
R$ 109.891,55”, para a Secreta-
ria de Saúde. 

O projeto recebeu pare-
cer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça e, após 
debate em plenário, foi apro-
vado por todos os vereadores.

Já no dia 25 de julho foi rea-
lizada a 10ª Reunião Extraordi-
nária, sessão que �icou marcada 
pela votação do processo contra 
o vereador Welliton Nazario.

Após leitura do parecer da 

comissão especial, a decisão �i-
nal �icou por conta do plenário 
da Casa de Leis, que é sobera-
no. Os parlamentares de�ini-
ram, por 7 a 2, pelo afastamen-
to do parlamentar.

Na 10ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 14 de agosto, 
foram colocadas em votação 
quatro indicações. De autoria 
do vereador João Gabriel Dias 
Ribeiro, a Indicação 15/2019 
pede que seja doada uma área 
no Bairro São Domingos para 
os produtores rurais armaze-
narem os insumos.

A vereadora presidente da 
Câmara, Vanilda Aparecida 
Fonseca Galvão apresentou três 
solicitações. As Indicações 16, 
17 e 18 pedem que sejam feitas 

obras de melhorias nas ruas dos 
bairros Vargem Nossa Senhora 
Aparecida e Cantinho da Roça, 
atendo a solicitação dos mora-
dores após reunião realizada na 
última segunda-feira, 12.

As indicações foram apro-
vadas por todos os vereadores.

Também foi colocado em 
votação o Projeto de Resolução 
07/2019, de autoria da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre o jul-
gamento das contas da adminis-
tração �inanceira do município, 
referente ao exercício de 2017.

Após ter o parecer pela 
aprovação do Tribunal de Con-
tas de Minas Gerais, o relatório 
da Comissão de Constituição e 
Justiça também apontou pela 
sua aprovação. Em votação no 

plenário, o PR foi aprovado por 
todos os vereadores.

Outros três Projetos de Lei, 
todos de autoria do Poder Exe-
cutivo, foram colocados em 
votação. São eles: PL 25/2019, 
que institui contribuição de 
melhoria e dá outras providên-
cias; PL 32/2019, que autoriza 
o Poder Executivo a destinar 
apoio �inanceiro, denominado 
aluguel social a cidadão carente 
e dá outras providências; e PL 
33/2019, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicio-
nal suplementar ao orçamento 
vigente no valor de R$11 mil.

Já na 11ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 28 de agosto, 
os vereadores aprovaram o Re-
querimento 21/2019, de auto-

ria da vereadora e presidente 
da Câmara, Vanilda Aparecida 
Fonseca Galvão, onde solici-
ta informações da Prefeitura 
Municipal se “existe alguma 
restrição ou questionamento 
referente a construção da qua-
dra localizada no Bairro São 
Domingos. Na oportunidade, 
requer, também, que nos infor-
me o número de matrícula jun-
to ao Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca referente 
ao terreno onde está instalada 
a respectiva quadra”.

O pedido foi gerado após a 
reunião da Câmara Itinerante 
realizada no bairro, onde os 
moradores levantaram esta in-
formação e pediram esclareci-
mentos sobre o local. 


