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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Vice Presidente – Antônio Honório Peres Filho 

Secretário – José do Carmo dos Santos 

 
 
Aos 22 (vinte dois) dias do mês de janeiro de 2020, às 20h30, 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, o senhor 

Presidente abriu os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e declarou aberta a 

sessão. Não havendo leitura de ata e correspondência, seguiu para a Ordem do Dia. O 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 01/2020 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras 

providências”, sendo aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 02/2020 que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras 

providências”, sendo aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 03/2020 que “Autoriza o 

Poder Executivo a realizar Termo de Fomento com Organizações da Sociedade Civil 

que especifica nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/14 e dá outras 

providências”, sendo aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 04/2020 que “Autoriza o 

Poder Executivo a conceder subvenções, contribuições e celebrar convênios no 

exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Nº 05/2020 que “Dispõe sobre o reajuste da remuneração dos 

servidores públicos do município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, 

aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 06/2020: “Altera a Lei Municipal 1.281/2017 e dá 

outras providências”, reajusta o vale-alimentação, sendo aprovado por todos. Projeto 

de Lei N. 07/2020 que “Dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos dos 

servidores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, 

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 08/2020 que “Altera a Lei 

Municipal nº 1.305/2018 que Autoriza a concessão de Vale Alimentação aos servidores 

do Poder Legislativo do Município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, 

sendo aprovado por todos. Projeto de Lei Nº 09/2020 que “Dispõe sobre a 

recomposição dos subsídios dos detentores de mandato eletivo da Câmara Municipal 

de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, sendo aprovado por maioria de 

votos, com votos contrários dos vereadores João Gabriel e Vanilda. Projeto de Lei Nº 
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10/2020 que “Dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos detentores de mandato 

eletivo do Executivo e Secretários do Município e dá outras providências”, sendo 

aprovado por maioria dos votos, recebendo voto contrário da vereadora Vanilda. Já na 

Terceira Parte - Considerações Finais, a Presidente passou a Palavra Livre aos 

Vereadores. O primeiro a fazer o uso da palavra foi o vereador Antônio Honório, que 

solicitou a prefeitura para arrumar as estradas rurais que estão cheias de buracos e 

costeletas, o vereador disse que já pediu providências e até agora nada foi feito. O 

parlamentar também cobrou mais empenho do secretário de turismo, visto que as 

estradas que dão acesso aos pontos turísticos, como por exemplo, os Chalés Kayoá 

estão em péssimas condições. O vereador Benedito Sérgio ressaltou as palavras do 

vereador Antônio Honório quanto a questão das estradas ruins do município e 

parabenizou a nova mesa diretora de 2020. O vereador José do Carmo também apoio 

as falas do vereador Antônio Honório e disse que é preciso tomar providências para 

arrumar as estradas. A Vereadora Vanilda parabenizou a nova Mesa e lembrou que o 

ano letivo está prestes a começar e por isso as estradas precisam estar em melhores 

condições de tráfego, garantindo assim maior segurança para as crianças. O vereador 

Dario disse que a estrada que liga a cidade ao bairro Campos do Raposo está horrível, 

não tem manutenção, disse também que nesta semana teve festa no bairro e que os 

moradores reclamaram bastante. Encerramento: E nada mais havendo a se tratar, o 

Presidente, “sob a proteção de Deus”, declarou encerrada a sessão. Eu, José do Carmo 

dos Santos, secretário, mandei digitar e assino, juntamente com os nobres vereadores 

desta Augusta Casa de Leis.  

 
José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva ______________________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

 


