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Ata nº 28 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia dezesseis do mês de dezembro do 

ano de dois mil e dezenove, no salão do Plenário da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, situado na Rua João Antônio 

Carvalhais, nº 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 ordinária. 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, Ciro 

Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do 

Nascimento, Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos 

Santos (Zé Carias) e Washington Barroso. Inicialmente, o 

Presidente determinou a leitura da Ata da Reunião Ordinária 

anterior, a qual, depois de lida, foi aprovada por toda a 

Edilidade presente. De acordo com o Artigo 9º Paragrafo 

Único do Regimento Interno o Presidente verificou que estava 

presente à maioria absoluta dos vereadores. Inicialmente 

informou a todos que, nos termos do Artigo 16 do Regimento 

Interno desta Casa Legislativa, a presente reunião ordinária, 

por ser a ultima da presente sessão, será destinada 
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exclusivamente à eleição da Mesa Diretora desta Câmara para 

a sessão Legislativa de 2020. Nos termos do Artigo 8º do 

Regimento, os cargos a serem preenchidos são o de 

Presidente da Mesa, Vice-Presidente, Secretário e Suplente, 

informando ainda que de acordo com o Artigo 10 do 

Regimento Interno todos os requisitos foram devidamente 

cumpridos pelos candidatos. Informo, para tanto, que a 

Secretaria desta Casa recebeu o registro de única chapa para a 

presente eleição, como candidato a Presidente da Chapa 1 o 

Vereador Adair Francisco Pereira, Vice- Presidente o 

Vereador Espedito Barbosa da Silva e Secretário o Vereador 

José Aparecido dos Santos e Suplente o vereador Darci Vaz do 

Nascimento. Sendo assim, por ordem alfabética, convidou aos 

vereadores para se dirigir ao local de votação e proferir seu 

voto de forma secreta. Após a apuração dos votos, o 

Presidente declarou eleita a Chapa 1 que obteve 08 (oito) 

votos a favor,  contra  01 (um) voto em branco, estando como 

Presidente da Chapa vencedora o Vereador Adair Francisco 

Pereira, Vice- Presidente o Vereador Espedito Barbosa da 

Silva , Secretário o Vereador José Aparecido dos Santos  e 

Secretário Suplente o Vereador Darci Vaz do Nascimento. Na 

sequencia a palavra foi cedida ao candidato eleito para 
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manifestação. Disse o vereador Adair Francisco Pereira estar 

muito feliz pela confiança depositada a ele pelos seus colegas. 

Antes de terminar a presente reunião, o Presidente disse ser 

esta a ultima reunião ordinária que honrosamente figura 

como Presidente, por isso gostaria de agradecer e parabenizar 

aos nobres colegas vereadores pela atenção e respeito 

direcionados a ele neste ano, disse estar muito orgulhoso em 

ter o respeito e consideração de todos, agradeceu ainda todos 

os funcionários da Câmara pelo constante assessoramento em 

tudo que precisou durante esse ano. Afirma que no dia 

primeiro de janeiro ira deixar o cargo com a sensação de 

dever cumprido, no mais, parabenizou os vereadores eleitos 

na presente data e desejou a eles um ótimo ano de trabalho. 

Por fim, o Presidente declarou por encerrada a sessão, e o 

Secretário da Mesa Diretora, lavrou a presente ata que depois 

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

presentes. 


