
1 
 

Ata nº 07 da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 20 (vinte) do mês de abril 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 da Mesa, Vereador José Aparecido dos Santos, que 

realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual, após 

lida, restou aprovada, de forma unânime pela Edilidade. Por 

consecutivo, com fundamento nos artigos 154 e 156 do 

Regimento Interno, o Presidente anunciou o início da ordem 

do dia, postulando ao Secretário da Mesa que informasse 

sobre as matérias inscritas. Por sua vez, o Secretário da Mesa 

informou que estava inscrito na ordem do dia, para 
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deliberação em segundo turno, os Projetos de Lei 009/2020 

que trata da Concessão de Revisão Geral à remuneração dos 

Servidores Ativos e Inativos do Poder Executivo Municipal, e o 

Projeto de Lei nº 010/2020 que trata da Concessão de Revisão 

Geral à remuneração dos servidores efetivos desta Casa 

Legislativa. Ato continuo o Presidente agradeceu a 

informação, colocando em votação 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, sendo aprovada por toda a Edilidade. 

Seguindo colocou em votação o Projeto de Lei nº 010/2020 

que trata da Concessão de Revisão Geral à remuneração dos 

servidores efetivos desta Casa Legislativa, sendo aprovada 

por todos os vereadores.  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.   


