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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2019, às 20 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 

do vereador João Gabriel Dias Ribeiro, 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 aprovada por todos os 

vereadores. Na sequencia, após ouvir o plenário, foi feita a leitura e a votação do 

Projeto de Lei N. 11/2019 que “Autoriza o Município a celebrar convênio no exercício 

financeiro de 2019 e a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá 

outras providências”, referente a convênio com a Emater. Após discussão o projeto foi 

aprovado com 07 (sete) votos. Dando continuidade a reunião, a presidente apresentou 

ao plenário o Projeto de Resolução N. 01 de 2019 que “Dispõe sobre a criação de 

cargo no quadro dos servidores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus e dá 

outras providências”. O assessor jurídico da Casa fez a leitura a presidente justificou a 

criação do referido projeto. Seguindo a pauta da reunião a senhora presidente colocou 

em votação 03 (três) Decretos Legislativos que concede homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher a 03 (três) cidadãs correguenses, após consulta ao plenário, os 

Decretos foram aprovados por 07 (sete) votos. Ainda na ordem do dia, a presidente 

colocou em votação 04 (quatro) projetos de lei, a saber: Projeto de Lei N. 07/2019: 

“Dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal 

de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”. Projeto de Lei N. 08/2019: “Altera 

a Lei N. 1305 de 2018 e dá outras providências”, referente ao vale alimentação dos 

servidores da Câmara. Projeto de Lei N. 09/2019 “Dispõe sobre a recomposição dos 

subsídios dos vereadores” e por fim o Projeto de Lei N. 10/2019 “Dispõe sobre a 

recomposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários”. Todos estes 

projetos foram aprovados, apenas o vereador Welliton Nazario votou contra nos projetos 

09 e 10 de 2019. Ao final, nas considerações finais, foi aberta a palavra livre aos Edis, o 

vereador Dorival desejou uma boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores 
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e ao público que assiste a reunião, comentou sobre a votação do projeto da Emater, 

manifestando sua vontade e ter os trabalhos da referida empresa sendo, de novo, 

desenvolvido em nossa cidade. Já o vereador Dario também se manifestou sobre os 

trabalhos da Emater e torce para que dê tudo certo e que os trabalhos sejam logo 

restabelecidos. O vereador Sérgio agradeceu a presença de todos e desejou uma boa 

noite. Por fim a senhora presidente reforçou a necessidade da Emater desenvolver seus 

trabalhos no município, melhorando e ampliando essa parceria, e deseja que os 

trabalhos comecem o mais rápido possível. A presidente fez questão de desmentir 

boatos sobre a Emater, e ressalta que os vereadores estão trabalhando em prol da 

população. Sobre o projeto de reajuste salarial, lembrou que o mesmo não é aumento 

de salário, mas sim apenas um reajuste inflacionário e ressaltou seu compromisso de 

presidente, dizendo que se forma alguma o dinheiro público será gasto de maneira 

indevida. E nada mais havendo a se tratar, 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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