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ATA DA DÉCIMA 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 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2019, às 19h, 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 justificada do vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes, a 

senhora Presidente abriu os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando 

aberta a sessão. A reunião teve como pauta a votação de dois projetos de leis, a 

saber: Projeto de Lei N. 38/2019 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá outras providências”, 

no valor de R$ 449.318,53 e Projeto de Lei N. 39/2019 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente e dá 

outras providências”, no valor de R$ 328.294,63. Após ouvido o Plenário, ambos 

projetos foram aprovados pelos vereadores. O vereador Dario fez o uso da 

palavra e esclareceu uma postagem na rede social ‘Facebook’ da prefeitura 

onde a mesma relata que o atraso no pagamento dos salários dos servidores se 

deu por culpa dos vereadores. Dario disse que se trata de mais uma mentira, e 

de um mau planejamento da prefeitura. A vereadora Vanilda reforçou as falas do 

vereador Dario e acrescentou dizendo que dada a necessidade deste acréscimo 

de dotação orçamentaria para pagamento da folha salarial, que a prefeitura 

enviasse apenas o projeto de lei sobre o referido tema e não junto com outros 

assuntos, o que impede essa casa de leis de averiguar corretamente todo o 

texto do projeto. A presidente relata que é muito cômodo jogar a 

responsabilidade sobre os vereadores, mas ressalta que a população, de um 

modo geral, entendeu todo o trâmite do projeto, e que o não pagamento do 

salario, em dia costumeiro, não é responsabilidade dos vereadores e sim uma 
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má gestão e um mau governo por parte do executivo. Nada mais havendo a se 

tratar, a presidente 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____________________________________________ 

 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva______________________________________________ 
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