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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS 

Presidente – Dorival Donizeti Duarte 

Vice Presidente – Welliton Nazário 

Secretário – Benedito Sérgio da Silva Bernardes 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Março de 2017, às 20 horas, reuniram-se os senhores 

Vereadores. Aberto os trabalhos, foi feita a verificação dos presentes e, constatando a 

ausência do vereador Welliton Nazário, o presidente declarou aberta a sessão “sob a proteção 

de Deus”. O vereador Dario Ribeiro fez a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, o 

presidente colocou o pedido de urgência pedido pela Chefe do Poder Executivo Municipal para 

a deliberação dos projetos encaminhados, o que foi aprovado por todos. Em seguida, foi feita a 

leitura dos projetos para apresentação e tramitação, sendo eles: Projeto de Lei 03/2017, que 

dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores públicos do Município de Córrego do 

Bom Jesus e dá outras providências; Projeto de Lei 04/2017, que altera a Lei Municipal nº 

1.276/2017 e dá outras providências; e Projeto de Lei 05/2017, que concede reajuste salarial 

aos funcionários eletivos e nomeados da Câmara de Córrego do Bom Jesus no mesmo índice 

aplicado e na mesma forma pelo município. Após a leitura das proposições, o presidente 

interrompeu a reunião para que as comissões permanentes pudessem se reunir e dar os 

pareceres dos projetos. Após o período de recesso, o presidente retomou a reunião com a 

votação dos projetos. Com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Redação 

e Finanças, o Projeto de Lei 03/2015 foi colocado em discussão. O vereador Dario Ribeiro 

comentou que gostaria de votar aqui um aumento maior, mas que vamos indo devagar. A 

vereadora Vanilda Aparecida comentou que não deveria estar votando o projeto, pois também 

é funcionária e que seria beneficiada. Que ela lutou até o fim para que este reajuste viesse 

para a Câmara. O vereador Benedito Sérgio comentou que o aumento é mais do que merecido 

e parabenizou a prefeita. Ao final, o projeto foi aprovado por todos. O Projeto de Lei 04/2017 foi 

retirado de pauta a pedido da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Legislação e 

Finanças e, também, da Comissão de Educação, Desporto, Lazer e Turismo para ser melhor 

analisado e melhores esclarecimentos. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei 05/2017, 
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também sendo aprovado por todos os vereadores. Em seguida, foi dada a palavra aos 

vereadores. O vereador Dario Ribeiro comentou sobre a questão do vale, que não foi enviado. 

O presidente Dorival Donizeti esclareceu dizendo que estão estudando para fazer um 

remanejamento no orçamento para dar o remanejamento. A vereadora Vanilda Aparecida 

agradeceu ao Executivo pelo aumento dado e o cuidado levantado para dar este índice, já que 

há uma folha muito alta. Ela também acredita numa parceria entre o Executivo e o Legislativo. 

Em relação ao aumento, ela comentou sobre a data-base do reajuste salarial. Como o 

município não a possui, a data-base do ano que vem será no mês de março. Que isso poderá 

ser mudado, caso a prefeita faça uma lei criando a data-base, de acordo com o Governo 

Federal. Sobre o vale, ela explicou que está sendo feita uma suplementação no orçamento 

para fazer a licitação da empresa que irá fornecer o vale, pois haverá um aumento no custo e 

não será retroativo. O presidente, antes de encerrar a sessão, falou aos servidores que o 

aumento salarial será retroativo ao mês de março e que, caso a reunião acontecesse no dia 

seguinte, não haveria este repasse. Sem mais a tratar, o presidente declarou encerrada a 

sessão, “sob a proteção de Deus”. Eu, Benedito Sérgio da Silva Bernardes, secretário da Mesa 

Diretora, mandei assinar e assino, juntamente com os nobres Edis. 


