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Ata nº 06 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 16 (dezesseis) do mês de março do 

ano de dois mil e vinte, 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 Adair Francisco 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 solicitou ao Secretário que realize a leitura das 

matérias de expediente, informando o mesmo que deu 

entrada nesta Casa o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre 

de 2019 advindo da Secretária Municipal de Saúde. Na 

sequencia a palavra foi cedida aos vereadores que quiserem 

se manifestar sobre assunto de interesse público, com prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos para cada. Com a palavra o 

vereador Antônio de Souza informou que juntamente com o 
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Vice-prefeito Rogerio Leal, conseguiram com o Deputado 

Euclydes Petersen uma emenda parlamentar no valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais), que será utilizada para 

calçamento de uma Rua no Bairro Cascalheira. Com a palavra 

o vereador Roberto Viana solicitou que a Secretaria de 

Educação de uma olhada no transporte escolar da 

comunidade de São João do Gregório, bem como na 

comunidade de Barra de Pedra Menina, que devido ao 

problema de uma ponte o ônibus não esta passando na rota 

certa. Continuando solicitou ao Poder Executivo que dê 

maiores informações sobre o concurso publico, uma vez que 

muitas pessoas o questionam na rua sobre varias informações 

que aparecem, porem ele não sabe nada sobre esta questão. 

Com a palavra o vereador Claudomiro Alves disse que o 

Prefeito afirmou que em breve ira iniciar os reparos nas 

estradas, bem como a limpeza das mesmas. Aproveitou o 

vereador para agradecer ao Prefeito pela reforma e ampliação 

da escola de Mercês de Fortaleza que ficou muito bem feito, a 

sede da escola agora esta de ótima qualidade. O vereador José 

Aparecido disse ter informações vinda do Prefeito e demais 

autoridades que devido ao Coronavírus o Município 

atendendo a um decreto do Governo de Minas também 
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suspendera as aulas na rede Municipal ate a próxima semana, 

caso nada de diferente acontece neste intervalo de tempo, e 

que hoje já ira acontecer uma reunião com todas as 

autoridades para buscar meios de prevenção a este contágio, 

por fim disse que em relação ao concurso publico obteve a 

informação de que nesta reunião iram tratar desta questão, e 

que poderá haver alteração na data da realização das provas 

devido a esta pandemia. Ato continuo o Presidente solicitou 

ao Secretário da Mesa que realize a leitura das matérias 

inscritas da Ordem do Dia. Informou o mesmo que consta 

segundo turno de votação dos Projetos de Lei nº 01, 02, 03, 04 

05 e 06 ambos de 2020. Informou ainda que consta votação 

do primeiro turno dos Projetos de Lei nº09 e 010 de 2020, 

informando ainda que em relação aos Projetos cuja 

apreciação se dará em primeiro turno, há respectivos 

pareceres advindos das Comissões permanentes. Na 

sequencia o Presidente agradeceu as informações, razão pela 

qual colocou em segundo turno de deliberação o Projeto de 

Lei Complementar 001/2020 dispõe “Sobre o pagamento de 

adicional de insalubridade aos Servidores Públicos do 

Município de Rio Vermelho”, sendo aprovado por toda a 

Edilidade. Seguindo colocou em segundo turno de deliberação 
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O Projeto de Lei Complementar 002/2020 dispõe “Sobre a 

pretensão de alteração do Artigo 119 da Lei Complementar 

985/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a 

fim de prever a concessão de férias-prêmio aos servidores 

públicos Municipais”, sendo aprovado por toda a Edilidade. 

Colocou em segundo turno de deliberação o Projeto de Lei 

Complementar 003/2020 que dispõe “Sobre a alteração dos 

valores de vale transporte e de ajuda de custo pagos aos 

servidores da educação, alterando-se, por via de consequência 

e respectivamente, os anexos I e II da Lei Complementar 

845/1999”, sendo aprovado por toda a Edilidade. Dando 

continuidade o Presidente colocou em segundo turno de 

deliberação o Projeto de Lei 004/2020 que trata do pedido de 

alteração do Artigo 10, incisos I e II da Lei Municipal 

1.137/2011 no que se refere à composição do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente, bem como no que se 

refere ao tempo de mandato dos seus conselheiros e a 

consequente recondução, Projeto este que foi aprovado por 

todos os vereadores. Colocou em segundo turno de 

deliberação Projeto de Lei 005/2020, que visa o seu 

propositor alterar o artigo 20, incisos I, II, III e IV, da Lei 

Municipal 1.265/2016 no que se refere à composição do 



5 
 

Conselho Municipal do Idoso, bem como no que se refere ao 

tempo de mandato dos seus conselheiros e a consequente 

recondução, sendo aprovado por todos os vereadores. 

Colocou em segundo turno de deliberação o Projeto de Lei 

006/2020, através do qual visa o seu propositor alterar o 

Artigo 20 da Lei Municipal 1.264/2016 no que se refere à 

composição do Conselho Municipal de Assistência Social, bem 

como no que se refere ao tempo de mandato dos seus 

conselheiros e a consequente recondução, sendo aprovado 

por todos os vereadores. Dando continuidade o Presidente 

colocou em primeiro turno de deliberação o Projeto de Lei nº 

009/2020 que trata da Concessão de Revisão Geral à 

remuneração dos Servidores Ativos e Inativos do Poder 

Executivo Municipal, antes da manifestação solicitou ao 

Secretário da Mesa que realize a leitura do Parecer das 

Comissões. Após a leitura do Parecer, o Presidente lembrou a 

todos que o parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 

009/2020, portanto consultou os nobres colegas como votam 

em relação à referida proposição. Votaram a favor do Projeto 

009/2020 os vereadores Anderson, Antônio, Roberto, 

Claudomiro, Darci, Espedito, José Aparecido e Washington 

Barroso, aprovado, portanto em primeiro turno. Colocou em 
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primeiro turno de deliberação o Projeto de Lei nº 010/2020 

trata da Concessão de Revisão Geral à remuneração dos 

servidores efetivos desta Casa Legislativa. Antes da 

manifestação solicitou ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura do Parecer das Comissões. Após a leitura do Parecer, o 

Presidente lembrou a todos que o parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei 010/2020, portanto consultou os nobres 

colegas como votam em relação à referida proposição. 

Votaram a favor do Projeto 010/2020 os vereadores 

Anderson, Antônio, Roberto, Claudomiro, Darci, Espedito, José 

Aparecido e Washington Barroso, aprovado, portanto em 

primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

declarou por encerrada a reunião e, eu, Vereador Secretário 

da Mesa Diretora, José Aparecido dos Santos, lavrei a presente 

ata, que depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos 

os vereadores presentes.      


