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ATA DA TERCEIRA 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 30 (trinta) dias do mês de janeiro 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, a senhora Presidente abriu 

os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando aberta a sessão. A presidente 

justificou a ausência da vereadora Maria Aparecida Venâncio Luís, que por motivos de 

saúde não pôde comparecer a reunião. Em seguida foi determinado que se fizesse a 

leitura e votação da Ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos os vereadores. 

Na sequencia foi feita a leitura de 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. 1.305 de 2018 e dá outras providências”. 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”. Respeitando o que diz o Regimento, estas proposições 

foram lidas e encaminhadas para as comissões respectivas para análise e parecer final.  

Em seguida passou para a Ordem do Dia e a votação e deliberação de 02 (dois) 

projetos de lei, a saber: Projeto de Lei N. 05/2019: “Dispõe sobre o reajuste da 

remuneração dos servidores públicos do Município de Córrego do Bom Jesus em 4,0% 

e dá outras providências” e Projeto de Lei N. 06/2019: “Altera a Lei Municipal 

1.281/2017 e dá outras providências”. Ambos os projetos foram aprovados com 07 

(sete) votos. Ao final, nas considerações finais, foi aberta a palavra livre aos Edis, o 

vereador Welliton relatou a crise financeira por qual nosso Estado esta passando, 

citando a incompetência do Governador Romeu Zema, relatou as dificuldades 

financeiras de diversos municípios e por fim parabenizou a prefeita Eliana pelo reajuste 

do servidor e do vale alimentação. O vereador Antônio Honório reforçou pedido de 

melhorias das estradas rurais, pedindo maior atenção e manutenção constante, 

destacou as estradas do bairro Catiguá e Campos do Raposo, o parlamentar solicita 

uma atenção maior para com as estradas do município. Já o vereador Dario destacou o 
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reajuste salarial dos servidores públicos municipais, relatando a defasagem dos salários 

destes trabalhadores. Por fim, a vereadora Vanilda agradeceu a presença dos 

vereadores, justificou a ausência da vereadora Maria Aparecida, e pediu que seja 

revista, por parte do Executivo, a maneira como são tratados as licenças trabalhistas em 

relação ao vale alimentação do município, a vereadora disse que cada caso é um  caso, 

pois na hora mais difícil na vida de um trabalhador, como da doença, por exemplo, é o 

momento que ele mais precisa desta ajuda, neste sentido a parlamentar pede uma 

atenção especial por parte do Executivo Municipal. 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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