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ATA DA SEGUNDA 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 25 (vinte e cinco) 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 do Projeto de Lei N. 05/2019 que “Dispõe sobre o reajuste da 

remuneração dos servidores públicos do Município de Córrego do Bom Jesus e dá 

outras providências” e a leitura do Projeto de Lei 06/2019 que “Altera a Lei Municipal 

1.281/2017 e dá outras providências”. Em seguida passou para a Ordem do Dia e a 

votação dos Projetos de Leis N. 01, 02, 03 e 04 de 2019, todos de autoria do Poder 

Executivo. Todos os projetos foram aprovados com 07 (sete) votos. Ao final, foi aberta a 

palavra livre aos Edis, o vereador Dorival agradeceu a presença de todos e desejou 

uma boa noite aos presentes. O vereador Sérgio agradeceu a presença do público que 

assistia a reunião. Já o vereador Dario destacou o trabalho das Comissões e as 

regularidades das reuniões. Welliton se solidarizou com a tragédia que aconteceu em 

Brumadinho, Minas Gerais. Por fim, a vereadora Vanilda convidou a todos para 

participar cada vez mais das reuniões desta Casa, dizendo que são todos muito bem 

vindos. 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. 
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