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Ata n° 14 (quatorze) da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia oito do mês de julho do ano de dois mil e 

dezenove, no salão do Plenário da Câmara Municipal de Rio Vermelho, 

situado na Rua João Antônio Carvalhais, n° 351, Centro, neste Município 

de Rio Vermelho, sob a Presidência do Vereador Antônio de Souza 

Pereira, reuniram-se os Vereadores do Município de Rio Vermelho para 

mais uma reunião extraordinária. O Presidente declarou aberta a 

reunião, constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes Vereadores: Adair Francisco Pereira, Anderson Luiz de 

Souza, Antônio de Souza Pereira, Oiro Roberto Viana, Claudomiro Alves 

da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito Barbosa da Silva. José 

Aparecido dos Santos e Washington Barroso. Inicialmente, determinou-

se a leitura da Ata da Reunião Ordinária anterior, a qual, depois de lida, 

foi aprovada por toda a Edilidade presente. Em atenção ao disposto no 

artigo 156 do Regimento Interno e à convocação verbal dos vereadores 

na reunião ordinária anterior, o Presidente passou à ordem do dia 

informando sobre o primeiro turno de discussão e votação em relação 

ao Projeto de Lei 014/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, através do qual este busca por autorização legislativa para 

contratar operação de crédito com outorga de garantia com o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Por conseguinte, o 

Presidente solicitou que fosse realizada a leitura dos pareceres emitidos 

pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e 

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, os quais revelaram 

manifestação conclusiva pela aprovação do projeto de lei em referência. 

Colocado em votação, o referido projeto de lei foi aprovado em primeiro 

turno por 5 (cinco) votos favoráveis contra 2 (dois) contrários e 1 (uma) 
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abstenção. Votaram em favor do projeto de lei os Vereadores Adair 

Francisco Pereira, Anderson Luiz de Souza, Claudomiro Alves da Silva, 

Darci Vaz do Nascimento e Espedito Barbosa da Silva. Votaram 

contrariamente os Vereadores José Aparecido dos Santos e Giro 

Roberto Viana, enquanto o Vereador Washington Barroso absteve do 

seu voto. Por fim, devido a reunião extraordinária compor-se 

exclusivamente de ordem do dia e limitar-se à matéria objeto da 

convocação, o Presidente, com fundamento no artigo 154, parágrafo 21 

e artigo 156, ambos do Regimento Interno, declarou por encerrada a 

reunião e, eu, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata, que 

depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os vereadores 

presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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