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Ata nº 08 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 04 (quatro) do mês de maio 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, 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, 

por toda a Edilidade presente. Neste instante informou o 

Presidente que a reunião esta ocorrendo no Plenário desta 

Casa Legislativa, com a tomada de todas as medidas indicadas 

pelas autoridades em saúde. Estando no plenário presente 

apenas os vereadores, dois servidores e um profissional da 

radio River FM encarregado pela transmissão da reunião. 
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Ainda sim, todos estão usando mascaras de proteção, 

mantendo o distanciamento, além da constante higienização 

das mãos.  Por consecutivo, informou o Secretário não haver 

matérias inscritas de expediente. Dando continuidade a 

palavra foi aberta aos vereadores que quiserem se manifestar 

sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra o 

vereador Roberto Viana, que iniciou informando o valor 

recebido pelo Executivo no mês de abril deste corrente ano, 

continuou falando ao Chefe do Poder Executivo que as 

comunidades já citadas muitas vezes em reuniões anteriores 

continuam com os mesmos problemas nas pontes. Com a 

palavra o vereador Claudomiro Alves disse que os moradores 

da zona rural estão vindo a cidade para receber o auxilio 

emergencial do governo, porem estão tendo muita dificuldade 

em relação ao uso dos banheiros públicos, porque o mercado 

e a rodoviária estão fechados, por isso foi ate o Prefeito e 

solicitou uma solução para este problema. Com a palavra o 

vereador José Aparecido disse que foi questionado por vários 

moradores de comunidades rurais sobre a limpeza das 

estradas, disse que em conversa com o Prefeito foi informado 

que assim que finalizar os reparos das estradas principais 

será feito a limpeza das estradas secundarias. Ato continuo o 
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Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura das matérias inscritas na Ordem do Dia. Informou o 

mesmo que consta a entrada dos Projetos de Lei nº 011/2020. 

012/2020, 013/2020 e 014/2020, todos de autoria do Chefe 

do Poder Executivo Municipal. Dispõe o Projeto 011/2020 

acerca da Denominação conferida a Logradouro Público no 

Município de Rio Vermelho. O Projeto 012/2020 visa Alterar o 

Artigo 19, Inciso IV, da Lei 1.315/2019, que dispõe sobre o 

Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo 

institucional (casa laranja), para crianças e adolescentes no 

Município de Rio Vermelho, o que se fará para fins de 

adequação da Lei Municipal ao estabelecido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90). O Projeto de 

Lei 013/2020 Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e 

Execução da Lei Orçamentária Municipal para o Exercício 

Financeiro de 2021 (LDO). Já o Projeto de Lei 014/2020 versa 

sobre o Pleito de referendação ao Decreto Municipal 

023/2020 que trata da Abertura de Crédito Extraordinário 

para atender situação de Calamidade Pública no 

enfrentamento ao Coronavírus, nos termos do Artigo 167, 

Parágrafo 3º, da Constituição Federal, e do Artigo 44 da Lei 

Federal 4.320/64. Informou, ainda, que em relação ao Projeto 
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014 há pedido de Trâmite de Urgência realizado pelo Chefe do 

Poder Executivo, cuja justificativa utilizada é justamente a 

pandemia causada pelo Coronavírus. Seguindo o Presidente 

agradeceu as informações dadas pelo Secretário, por sua vez, 

consultou aos nobres colegas acerca do pedido de Trâmite de 

Urgência em relação ao Projeto de Lei 014/2020, que trata da 

Abertura de Crédito Extraordinário para atender situação de 

Calamidade Pública no enfrentamento ao Coronavírus. 

Lembrando a todos que não estão se manifestando em relação 

ao mérito do Projeto, mas tão somente acerca do pedido de 

tramitação de urgência a ele. Recebendo voto favorável de 

todos os vereadores presentes. O vereador Roberto Viana 

disse ter votado a favor do tramite de urgência apenas por se 

tratar do problema do coronavírus, porque o Executivo tem o 

péssimo habito de pedir urgência em tudo, sendo que a 

Câmara tem que obedecer ao tempo de tramites dos projetos 

exigidos no Regimento Interno. Com a palavra o vereador José 

Aparecido pediu a todos que tomem bastante cuidado, que 

usem máscaras, respeitem o distanciamento exigido, porque 

esse vírus não é brincadeira, temos que ser responsáveis. 

Antes de encerrar a reunião e tendo em vista toda a 

anormalidade que estamos vivendo por decorrência do 
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coronavírus, de comum acordo com os nobres colegas, foi 

concedida a palavra ao Secretário da Mesa para que em nome 

da Câmara, realize a leitura de alguns informativos e 

orientações gerais de interesse da população. Neste momento 

o secretário realizou a leitura de informações acerca do 

funcionamento do Cartório Eleitoral e das Agências do INSS, 

bem como passou orientações de utilização do atendimento 

eletrônico dos referidos setores. 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.       


