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Ata n2  02 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 19 (dezenove) dias do mês de 

Fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), no salão do Plenário 

da Câmara Municipal de Rio Vermelho, sediada a Rua João 

Antônio Carvalhais, n9  351, Centro, neste Município de Rio 

Vermelho, sobre a Presidência do Vereador Darci Vaz do 

Nascimento, Vice-Presidente o Vereador Adair Francisco 

Pereira e Secretário o Vereador Antônio de Souza Pereira. Em 

nome de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes vereadores: Darci Vaz do Nascimento, Adair 

Francisco Pereira, Antônio de Souza Pereira, Anderson Luiz de 

Souza, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, 

Espedito Barbosa da Silva e José Aparecido dos Santos (Zé 

Canas). Na sequencia solicitou que a Secretária Legislativa 

procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior que, depois de 

lida, foi aprovada por 08 vereadores, sendo rejeitada pelo 

vereador José Aparecido (Zé Canas) que alegou não constar 

na mesma todos os pronunciamentos feitos pelos munícipes 

presentes a referida reunião, solicitando então, que seja 

realizada uma emenda em seu texto. Com  o uso da palavra 

informou o Assessor Jurídico que consta em ata tudo o que foi 
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estará totalmente de acordo. Dando continuidade o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que 

realize a leitura da Ordem do Dia. Informou o mesmo que 

consta a entrada de dois projetos de Lei advindos do 

Executivo, sendo o Projeto n2  001/2018 que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral à 

remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder 

Executivo Municipal, e da outras providencias", e Projeto de 

Lei n9  002/2018 que "Dispões sobre a concessão de 

benefícios para pagamento de débitos inscritos em divida 

ativa, estabelece normas para sua arrecadação administrativa 

e da outras providencias". Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente deu por encerrada a sessão, e o vereador Antônio 

de Souza Pereira, Secretário da Mesa Diretora, lavrou a 

presente ata que, depois de lida, se aprovada, será assinada 

por ele, pelo Presidente e por todos os vereadores presentes 
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