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Ata n2  22 da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. Reuniram-se aos 26 (vinte e seis) dias do 

mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), no salão do 

Plenário da Câmara Municipal de Rio Vermelho, sediada a Rua 

João Antônio Carvalhais, n2  351, Centro, neste Município de 

Rio Vermelho, sobre a Presidência do vereador Darci Vaz do 

Nascimento, Vice-Presidente o vereador Adair Francisco 

Pereira e o 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, Antônio de 

Souza Pereira, Adair Francisco Pereira, Anderson Luiz de 

Souza, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, 

Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos (Zé 

Canas) e Washington Barroso. Na sequencia solicitou que a 

Secretária Legislativa procedesse à leitura da Ata da Sessão 

anterior que, depois de lida, foi aprovada por toda a Edilidade. 

Neste instante o vereador Roberto solicitou uma retificação 

na presente ata, pois o mesmo se equivocou em dizer que 

recebeu uma ligação da munícipe Maria Romilda, na verdade 

ele a encontrou na rua e nesse dia ela fez uma reinvindicação 

pessoalmente sobre a questão do atendimento do posto de 
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saúde da Comunidade de São Gregório. Na sequencia 

informou o Presidente que esta extraordinária foi designada 

para apreciação de algumas matérias. Iniciou colocando em 

primeira votação o Projeto de Lei n2  017/2018 que "Autoriza 

Abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento 2018 e dá 

outras providências", aproveitando a presença do Assessor 

Jurídico da Prefeitura Dr. Gustavo o mesmo esclareceu todos 

os pontos sobre este projeto, informou que o Município não 

tinha previsão para receber este recurso de emenda 

parlamentar para aquisição do trator agrícola, da retro 

escavadeira e de uma patrol, esse plano de trabalho já estava 

aprovado pelo Ministério da Agricultura desde 2017, porem 

com a crise financeira vivenciada pelo país não foi colocada 

uma previsão orçamentaria para isso, passado o período 

eleitoral já estando de fato aprovada a emenda, o Município 

foi comunicado na semana passada que o recurso iria cair nos 

próximos dias e para isso tem a oportunidade de solicitar 

imediatamente a entrega destes equipamentos que já estão 

licitados pela Prefeitura, sendo assim precisam fazer uma 

suplementação no orçamento deste ano ainda. Em seguida os 

Assessores Jurídico e Contábil da Câmara apresentaram 
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seus pareceres favoráveis ao Projeto. Na sequencia depois de 

sanadas todas as duvidas dos vereadores o Presidente colocou 

em primeira votação o Projeto n2  17 que foi aprovado por 08 

(oito) vereadores, sendo informado pelo vereador Roberto 

Viana que entende a importância do Projeto 17 para o 

Município, porem pelo pouco tempo que teve para analisar 

este projeto prefere abster-se nesta votação. Em seguida foi 

colocado em segunda votação o Projeto de Lei n2  013/2018 

que "Altera a Lei Municipal n2  1.290/2017, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual de 2018 a 2021", sendo mais uma vez 

aprovado por unanimidade. Na sequencia foi colocado em 

segunda votação o Projeto de Lei n2  014/2018 que "Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Vermelho para o 

Exercício Financeiro de 2019 e da outras providências", 

também sendo aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade foram apresentadas e realizadas leitura de 

documentos recebidos por esta Casa Legislativa, sendo o 

primeiro um Ofício encaminhado pela Bem Estar do Menor, e 

o segundo uma Representação encaminhada pelo Sindicato 

dos Servidores Públicos. Por fim, o Presidente declarou por 

encerrada a sessão, e o Secretário da Mesa Diretora, lavrou a 
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presente ata que depois de lida, se aprovada, segue assinada 

por todos os vereadores presentes. 
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