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PARLAMENTO JOVEM
ENCERRA ATIVIDADES EM 2019

VEREADORES APRESENTAM 
INDICAÇÕES

VEREADORES VISITAM
BAIRRO CATIGUÁ

ATIVIDADES LEGISLATIVAS ITINERANTE

Em uma sessão marcada pela emoção, o 
projeto Parlamento Jovem de Minas encerrou 
suas atividades em 2019. Este foi o terceiro 
ano que o projeto é realizado no município.

O evento aconteceu durante a 15ª Reunião 
Ordinária e marcou a entrega de certificados 
aos jovens participantes. Neste ano, o proje-
to bateu recorde de inscrições: foram 52 ao 
total. Ao final, 30 jovens concluíram todas as 
etapas.

Durante a reunião os vereadores comenta-
ram a importância do projeto para o desenvol-
vimento dos jovens. Já as alunas Raíssa Alva-
renga e Maria Eduarda falaram da experiência 
de terem representado o município na etapa 
estadual, ocorrida em Belo Horizonte.

Confira mais detalhes desta reunião e a fala 
dos vereadores na página 03.



EDITORIAL
Transparência

Conheça o Legislativo:
saiba o que são as comissões

Dentro da estrutura le-
gislativa há vários setores de 
trabalho que envolve, além do 
corpo técnico, a participação 
dos próprios parlamentares. 
A esta atividade dá-se o nome 
de comissões permanentes.

O objetivo é debater os 
projetos que dão entrada na 
Câmara Municipal. O trâmite 
começa a partir do momento 
do recebimento do mesmo 
pela secretaria da Casa, que 
encaminha para a presidên-
cia autorizar sua leitura em 
uma reunião ordinária ou 
extraordinária. Neste mo-
mento, ele é apresentado aos 
vereadores e à população. 

E a partir daí, quais os ri-
tos a serem seguidos e pra-
zos a serem cumpridos? Os 
projetos de lei são encami-
nhados, justamente, a estas 
comissões para sua análise 
e elaboração de parecer, que 
pode ser pela legalidade ou 
não. É neste momento onde 
acontecem as discussões, 
onde dúvidas são tiradas e 
informações são colhidas, 
justamente para que não 
haja dano na aprovação de 
uma lei que, porventura, 
possa estar errada. Caso isso 
seja identificado, o projeto 
ou é devolvido ao autor para 
que possa ser arrumado, ou é 
arquivado, ficando impedido 
seu trâmite dentro do perío-
do de um ano.

De acordo com o Regimen-
to Interno da Câmara Munici-
pal de Córrego do Bom Jesus 
existem quatro comissões: 
Saúde, Assistência Social e 
Promoção Social; Viação, 
Obras e Serviços Públicos e 
Comércio; Educação, Espor-
te, Cultura, Lazer e Turismo; 
e Justiça, Legislação, Reda-
ção e Finanças. Esta última é 
a mais importante, pois é ela 
que emite os pareceres pela 

Uma das ações primordiais de um órgão público é 
primar pela transparência. Deixar claro à população os 
seus atos é ferramenta fundamental para uma melhor 
gestão. 

Ser transparente é abrir um canal de comunicação 
com os moradores, fazendo com que todos acompa-
nhem os atos, as normativas, os projetos.

Mas é ir além. É também ser ouvidos das demandas 
da comunidade, saber interpretar os anseios e trans-
formá-los em projetos que atenderão e trarão as me-
lhorias desejadas por todos.

E é pensando neste sentido que a Câmara Munici-
pal vem trabalhando. Reuniões itinerantes, maior di-
vulgação nas redes sociais, informativos televisivos e 
impressos vem justamente a este encontro.

Infelizmente, nem todos pensam assim, e ainda há 
resistência em ser transparente. E isso vai ao encontro 
do que pede as boas práticas da administração pública.

Mas nós, aqui na Câmara, continuaremos sempre 
abertos a todos os correguenses. Estando sempre ao 
lado daqueles que mais precisam.
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CENSO 2020 - A Câmara Municipal de Córrego do Bom Je-
sus participou de uma reunião, no dia 20 de setembro, jun-
tamente com o representante do IBGE. O objetivo foi passar 
informações de como será a realização do CENSO 2020. O 

Poder Legislativo esteve representado pelo vice-presidente, 
Dario Ribeiro da Fonseca. Na ocasião, o vereador colocou 
a Câmara, através da Casa do Cidadão, à disposição do ór-
gão para atendimento e ações voltadas para a realização 

desta pesquisa.

Parceria - Uma reunião estreitou a parceria entre a Câmara 
de Córrego do Bom Jesus e a Prefeitura de Extrema, através do 
Departamento de História da Secretaria Municipal de Cultura. 
O objetivo é promover a digitalização do acervo do Memorial 

Cristovam Chiaradia. 
A Secretaria Municipal de Cultura de Extrema está criando 
um projeto de resgate da memória do extremo-sul de Minas 

Gerais, falando sobre suas origens. Para isso, o órgão está est-
reitando laços com os municípios vizinhos para levantar todo 

esse material. Após a digitalização, o material ficará disponível 
na Internet. Não haverá custos para a Câmara Municipal.

Casa do Cidadão - Os serviços de atendimento ao cidadão es-
tão a todo vapor na Câmara Municipal. Foram 66 atendimen-
tos realizados entre os meses de setembro e outubro. Dentre os 
pedidos feitos estão emissão de segunda-via de contas de água, 

luz e telefone, elaboração de currículos, agendamento para 
emissão de Carteira de Identidade, entre outros.
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legalidade dos projetos e en-
caminha para votação. 

Composta pelos vereado-
res Dario Ribeiro da Fonseca 
(presidente), José do Carmo 
dos Santos (relator) e Bene-
dito Sérgio da Silva Bernar-
des (membro titular), a CCJ, 
como é conhecida, tem as fi-
nalidades de examinar e emi-
tir parecer sobre projetos de 
lei relativos ao plano pluria-
nual, às diretrizes orçamen-
tárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais, 
além das contas apresenta-
das anualmente pelo Prefei-
to, pela Mesa da Câmara e 
pelo Tribunal de Contas do 
Município; planos e progra-
mas municipais e setoriais 
previstos na Lei Orgânica do 
Município, e exercer o acom-
panhamento e a fiscalização 
orçamentária; e opinar sobre 
proposições referentes à ma-
téria tributária, abertura de 

créditos, empréstimos públi-
cos, dívida pública e outras 
que, direta ou indiretamente, 
alterem a despesa ou a recei-
ta do Município e acarretem 
responsabilidades para o 
erário municipal.

Ela é convocada sempre 
após a apresentação de no-
vos projetos, para que pos-
sam analisar e debater sobre 
a importância de cada um 
deles. A comissão conta com 
o apoio das assessorias jurí-
dicas e legislativa da Casa de 
Leis, que contribuem para 
uma melhor avaliação. 

Após a emissão de pare-
cer por parte da comissão, 
o projeto segue para debate 
e votação em plenário, que é 
soberano, onde pode aprovar 
ou não o Projeto de Lei. Caso 
aprovado, segue para sanção 
do chefe do Poder Executi-
vo Municipal. Se rejeitado, o 
projeto é arquivado. 

Vereadores membros da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças 
reunidos no último dia 30 de outubro para deliberação de projetos.

GIRO LEGISLATIVO



Parlamento Jovem de Minas encerra
suas atividades em 2019
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Em uma cerimônia marcada 
pela emoção, o projeto Par-
lamento Jovem de Minas 

encerrou suas atividades neste 
ano. Foram quase oito meses de 
trabalho, onde cerca de 30 jovens 
discutiram, estudaram e criaram 
propostas para o tema ‘Discrimi-
nação Étnico-Racial’.

O 
e v e n t o 
de con-
c l u s ã o , 
i t e m 
o b r i g a -
tório na 
dinâmica 
do PJ, foi 
realizado 

durante a 15ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal, no dia 23 
de outubro. Na ocasião, não hou-
ve deliberação de projetos, sendo 
a cerimônia dedicada exclusiva-
mente aos jovens.

Um vídeo com fotos dos tra-
balhos realizados pelos alunos foi 
exibido. Já as alunas Maria Eduar-
da Pimenta Silvério e Raíssa Alva-
renga falaram da experiência em 
ter participado deste projeto. Elas 
representaram o município na 
etapa estadual, realizada em Belo 
Horizonte, no mês de setembro. 

“Eu queria agradecer a todos 
os vereadores que se empenha-
ram neste projeto incrível. Ele 
mudou, e muito, a minha vida, e 

ele pode mudar a vida dos jovens 
desta cidade e de muitos outros 
jovens que queiram participar. 
Que este projeto não acabe e te-
nham ênfase em fazê-lo crescer 
cada vez mais”, disse Raíssa. Já 
em relação à sua participação em 
BH, a aluna explicou que “ajudou 
a sair da sua bolha de pensamen-
to, abre para novas propostas, ter 
mais argumentos para debater 
sobre o tema deste ano. Tudo va-
leu a pena”, completou.

Já Maria Eduarda agradeceu 
a atenção dos coordenadores do 
projeto, que sempre estiveram 
solícitos em ajudá-los. “Quero 
agradecer ao Luis e ao Pedro que, 
na viagem e aqui também, ajuda-

O que disseram os vereadores

João Gabriel Dias Ribeiro – “Gostaria de parabenizar os 
servidores da Câmara, onde prestaram um grande traba-
lho voltado para a educação política dos jovens do muni-
cípio. É muito importante vocês terem uma análise real da 
política, a nível nacional, onde foi dito aqui que ampliou 
a cabeça das pessoas que participaram. Então, começou 
a construir pessoas que podem debater política em nosso 
município. Parabéns a todos os jovens que participaram 
deste curso no ano de 2019”.

Luiz Gonzaga da Silva – “Quero dar os parabéns aos jovens 
que participaram deste projeto. É tão interessante os jovens 
se envolverem com esse projeto tão bonito. Parabéns a vocês”.

Benedito Sérgio da Silva Bernardes – “Quero agradecer 
a cada um que contribuiu com esse lindo trabalho e dar os 
parabéns para cada um de vocês. Vocês merecem!”

Dario Ribeiro da Fonseca – “Quero agradecer, em nome 
da Câmara, aos funcionários, que �izeram um excelente 
trabalho. Quero falar para vocês que, qualquer tipo de dis-
criminação é muito ruim. Só quem sofre na pele sabe como 
é. Espero que o Parlamento traga para vocês isso que está 
escrito na camiseta: respeito, igualdade... que vocês tenham 
conhecimento da causa, que não fechem os olhos para esse 
tipo de atitude. Na nossa vida o que vale mais é o respeito. 
Gostei muito de conhecer vocês, foi muito legal falar com vo-
cês. E que todos que contribuíram de alguma forma não dei-
xem esse projeto acabar. Que vocês voltem ano que vem, as 
portas estarão abertas e vamos continuar com este projeto”.

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão – “quero agradecer a 
cada um de vocês, jovens, que abrilhantaram nosso projeto 
durante todo este ano. Agradeço pelo tempo dedicado ao 
parlamento jovem, pela participação nas o�icinas, pales-
tras, e viagens. Sabemos da importância deste projeto para 
comunidade. É preciso educar nossos jovens para a prática 
da boa política, da educação legislativa. E este projeto nos 
mostra justamente isso, o quão importante é termos jovens 
mais conscientes de seus direitos e deveres. Neste terceiro 
ano no projeto, batemos o recorde de inscrições realizadas. 
É uma pena que nem todos puderam concluir este processo 
por vários motivos, mesmo assim é grati�icante saber e in-
formar que trinta jovens foram até o �im. Que estes sejam 
exemplos para gerações futuras e nas próximas edições do 
projeto”. 

ram muito a gente. Teve um mo-
mento que �iquei muito nervosa, 
na hora de defender uma propos-
ta, e eles estavam lá para falar: 
‘vai, Maria, esta é sua hora’! E eu 
queria agradecer muito por estar 
aqui. Isso abriu a minha mente, 
me deu mais voz”, a�irmou.

Já sobre o tema, Maria Edu-
arda disse que se encontrou 
dentro dele, pois “está falando 
sobre coisas que eu já passei. 
Então, acredito que valeu muito 
a pena para mim e eu agradeço 
muito, mesmo. Agora eu consi-
go ouvir mais, ser mais sociá-
vel”, concluiu. 

Ao �inal da cerimônia, os 
alunos receberam seus certi�i-

cados de participação no pro-
jeto das mãos dos vereadores. 

O Parlamento Jovem de Mi-
nas é um projeto desenvolvido 
pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais em parceria com 
as câmaras municipais, e apoio 
técnico-pedagógico da PUC-Mi-
nas. Ele existe há 16 anos e tem 
como objetivo principal a forma-
ção sócio-política dos jovens que 
estão no ensino médio. Em Cór-
rego do Bom Jesus, este foi o ter-
ceiro ano em que ele é realizado.

Para 2020 o tema já foi escolhi-
do: Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, sendo votado 
pela maioria dos jovens que esta-
vam presentes na Etapa Estadual.
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Vereadores visitam Bairro Catiguá e

ouvem demandas da população
Os vereadores visitaram 

no dia 16 de setembro o 
Bairro Catiguá. Esta foi 

mais uma etapa do projeto Câ-
mara Itinerante, criado neste 
ano, cujo objetivo é levar o Po-
der Legislativo mais próximo 
da população.

A reunião aconteceu na 
área de festas da igreja do bair-
ro, e contou com uma grande 
presença dos moradores, que 
trouxeram suas reivindicações 
aos vereadores Dario Ribeiro, 
Vanilda Aparecida e Luiz Gon-
zaga. Uma das cobranças feitas 
pelos moradores foi a ausência 

dos demais parlamentares. 
A reunião na comunidade 

foi bastante produtiva. Além de 
fazerem suas reclamações, eles 
também puderam ouvir dos 
vereadores o que já vem sendo 
feito (e o que tem sido pedido) 
pelo Legislativo. 

Todos os pedidos feitos pe-
los moradores foram registra-
dos em uma ata que foi lida e 
votada durante a 13ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 25 
de setembro. Nesta sessão, 
também, os vereadores justifi-
caram suas ausências na visita 
ao bairro. 

Três indicações e um requerimento são 
apresentados pelos vereadores

Foram lidos e votados na 14ª 
Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal três novas indica-

ções e um requerimento. A sessão 
foi realizada no dia 9 de outubro.

De autoria dos vereadores 
Luiz Gonzaga da Silva e Antonio 
Honório Peres Filho, a Indicação 
19/2019 solicita a instalação de 
dois redutores de velocidade no 
Bairro Campos do Raposo.

Segundo os parlamentares, é 
necessária a construção é necessá-
ria em dois pontos da estrada, devi-
do ao alto número de veículos que 
trafegam pelo local, além de prezar 
pela segurança da população.

Os vereadores João Gabriel 
Dias Ribeiro e Dorival Donizeti 
Duarte solicitaram, através da In-
dicação 20/2019, a viabilidade de 
se realizar a troca do encanamento 
de água no município.

Segundo o vereador João Ga-
briel, “o município tem um en-
canamento muito velho, desde a 
década de 50. Estamos enviando 
esse pedido pedindo a viabilidade 

de troca deste 
encanamento, 
pensando no 
bem-estar da 
população”.

Já o vere-
ador Dorival 
Donizeti Duar-
te reforçou di-
zendo que este 
encanamento, 
principalmen-
te na região 
central, é de 
amianto e alumínio, prejudicial à 
saúde.

O vereador e vice-presidente 
da Casa, Dario Ribeiro da Fonseca 
disse que esse é um pedido que o 
Poder Legislativo vem fazendo há 
três anos, e que nada foi feito. “Tal-
vez seja carta marcada. O povo não 
pode ficar à mercê de encanamen-
to de amianto”, disse.

Já a presidente Vanilda Apareci-
da Fonseca Galvão lembrou que já 
fez este pedido ao Executivo atra-
vés de um requerimento enviado 

em 2018, com o mesmo pedido. “A 
prefeita enviou a resposta dizendo 
que iria incluir no orçamento de 
2019, mas não foi feito. Mas fico 
feliz por agora os dois vereadores 
também encabeçarem este pedi-
do, é um anseio muito antigo. Veio 
fortalecer uma indicação minha”, 
comentou.

A presidente também lem-
brou que foi votado, em reunião 
extraordinária realizada no dia 30 
de setembro, um projeto de su-
plementação no orçamento onde 
constava valores para a realização 

desta obra.
Por fim, a Indica-

ção 21/2019, também 
de autoria do verea-
dor João Gabriel Dias 
Ribeiro, para que a 
Prefeitura estude e a 
possibilidade de calçar 
a estrada que liga a rua 
Antônio Otávio da Silva 
com o loteamento Vale 
das Montanhas.

De acordo com o 
autor do pedido, ele 

conversou, nos últimos dias, com os 
moradores do local que relataram 
diversos problemas, principalmen-
te em época de chuvas. Ele ressal-
tou a importância que o loteamento 
tem e pediu que o Executivo “olhe 
com carinho” por aquele local.

O vereador José do Carmo San-
tos também comentou que foi pro-
curado pelos moradores e refor-
çou a importância do calçamento 
para aquele local. Parabenizou o 
autor da indicação e disse esperar 
que a prefeita “faça o calçamento o 

mais rápido possível”.
A presidente da Câmara apre-

sentou o Requerimento 23/2019, 
onde solicitou que seja informa-
do se há previsão de execução de 
projeto de calçamento de dois tre-
chos da estrada principal que liga 
os bairros Vargem Nossa Senhora 
Aparecida ao Bairro Catiguá.

Vanilda Galvão disse que este é 
um pedido dos moradores e que, 
inclusive, já havia sido dito por um 
ex-vereador, que estava tudo en-
caminhado para que a obra fosse 
executada. Já Dario Ribeiro refor-
çou que este e outros pedidos são 
recorrentes das visitas do projeto 
Câmara Itinerante e que até o mo-
mento não vem tendo resposta do 
Executivo sobre os pedidos feitos 
e encaminhados. “Estamos dando 
tudo mastigado e eles não estão 
fazendo nada”, completou.

As indicações e o requerimen-
to foram aprovados e serão en-
caminhados ao Poder Executivo 
para que providências possam ser 
tomadas.

Confira os pedidos feitos pelos moradores:
- Manutenção da estrada principal que dá acesso ao bairro, com manutenção periódica e que a Prefeitura distribua para os dois lados da estrada a queda d’água e 
não jogar apenas do lado do bairro Catiguá;
- Alargamento da estrada do bairro para que possa passar dois veículos ao mesmo tempo;
- Execução de um projeto de manutenção das nascentes de água, assim como existe em Extrema;
- Que seja feita, pelo  menos, duas coletas de lixo na semana;
- Esclarecimentos sobre a situação de convênio para calçamento de dois trechos da estrada principal;
- Colocação de canaletas em um trecho da estrada interna que liga Catiguá a Campos do Raposo;
- Atenção especial quanto as lixeiras do bairro e implantação de projeto de reciclagem de lixo em toda cidade;
- Maior atenção da Prefeitura quanto ao transporte escolar e a possibilidade de destinar um veículo para fazer o transporte dos alunos do bairro;
- Foi questionado a quantidade de caronistas que ocupam o lugar das crianças no transporte escolar, o que coloca em risco a vida das crianças;
- Uma maior fiscalização dentro dos ônibus para que não aconteçam casos de assédio; foi pedido a contratação de um monitor de transporte;
- Calçamento em trilhos da estrada do bairro Cultivado;
- Volta do atendimento do dentista na escola municipal;
- Que seja feita a concessão da linha rural do bairro para que os moradores não dependessem, apenas, do transporte escolar; foi sugerida a criação de um ‘transporte 
popular’, com preço acessível a todos;
- Instalação  de um reservatório de água para os moradores do bairro;
- Construção de três redutores de velocidade, visando proporcionar maior segurança aos moradores: um em frente a residência do senhor Robson Lambert, outro 
em frente a Igreja e outro no grupo escolar.


