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Ata nº 17 (dezessete) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia oito do mês de 

setembro 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. Nos termos do artigo 140 e 

142 do Regimento Interno, 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 e Washington Barroso. Neste instante o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa, Vereador José 

Aparecido dos Santos (Zé Carias), para que realizasse a leitura 

da ata da reunião anterior, a qual, após lida, restou aprovada 

por toda a Edilidade presente. Por sua vez, o Secretário da 

Mesa realizou a leitura de indicação de autoria do Vereador 

Adair Francisco Pereira ao Prefeito Municipal. Ato contínuo e 

baseando-se no que dispõe o artigo 141, inciso I, alínea “j”, 

combinado com o artigo 145, ambos do Regimento Interno, o 
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Presidente, por ordem alfabética, concedeu a palavra aos 

Vereadores para breves comentários sobre a matéria do 

expediente ou sobre assuntos de interesse público, 

oportunidade em que o Vereador Antônio de Souza Pereira 

disse à população que obteve a informação do Executivo que 

as lâmpadas das vias públicas que se encontram queimadas 

serão trocadas a partir de amanha. Com a palavra o vereador 

Ciro Roberto Viana aproveitou para agradecer ao Secretário 

de Saúde do Município pela resposta dada ao seu oficio, onde 

informou que já ouve a contratação de um agente de saúde 

para atender a população do Bairro Torrado. O vereador José 

Aparecido dos Santos informou aos moradores da localidade 

Córrego dos Evangelistas, que suas solicitações de melhorias 

nas estradas já foram repassadas ao Executivo. Encerrado o 

expediente e aberta à ordem do dia, o Vereador Secretário da 

Mesa informou sobre a entrada dos Projetos de Lei 020 e 

021/2020, ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo. 

Através do Projeto de Lei 020/2020 visa o propositor Alterar 

a Lei Municipal nº 1.290/2017, que dispõe sobre o plano 

plurianual relativo ao período de 2018 a 2021. Por sua vez, 

através do Projeto de Lei 021/2020 o propositor Estima 

Receita e Fixa Despesa do Município de Rio Vermelho para o 
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exercício financeiro de 2021 e da outras providencias. Além 

disso, informou constar na ordem do dia a entrada dos 

projetos de Lei 022, 023 e 024/2020, de autoria da Mesa 

Diretora desta Casa Legislativa, todos em obediência ao que 

contido nos artigos 32, Inciso X; 35, Incisos XX e XXI, e 47, 

inciso I, da Lei Orgânica Municipal. Dispõem os Projetos de Lei 

022, 023 e 024/2020, respectivamente, sobre a Fixação dos 

Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e 

Vereadores para a próxima Legislatura (2021/2024) e da 

outras providencias. Para fins informativos, registro a Vossa 

Excelência, demais colegas e a todos os que nos ouvem que os 

Projetos em referencia em nada pretendem mudar nos 

subsídios dos referidos agentes políticos, mas, sim, tratam de 

manter os mesmos subsídios fixados na legislatura anterior 

(2017/2020). Encerrada a ordem do dia, no presente 

momento, por matéria de relevante interesse publico e para 

fins de registro, passou a palavra ao senhor Secretário para 

que se manifeste, em nome desta Casa Legislativa, em relação 

à aprovação do Projeto de Lei 019/2020 por ocasião da 

reunião extraordinária realizada no dia 24/08/2020. Iniciou o 

secretário informando a todos que tendo em vista a enorme 

relevância e interesse público, conforme rememorado pela 
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leitura da Ata, devido à urgência que o caso requeria no dia 

24/08/2020 realizamos uma reunião extraordinária na qual 

restou aprovado o Projeto de Lei 019/2020, através do qual o 

Chefe do Poder Executivo Municipal angariou autorização 

desta Casa para que pudesse doar parte do imóvel conhecido 

como campinho da ponte ao Estado de Minas Gerais, para a 

finalidade exclusiva de que o Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais construa o novo Fórum da nossa comarca de Rio 

Vermelho, obras esta que, convém relembrar: orçada em 

aproximadamente 4 milhões de reais. Por assim ser e por ser 

matéria de enorme interesse público, a pedido do senhor 

Presidente e com anuência dos nobres colegas, passo a leitura 

do parecer que foi emitido pelas comissões permanentes em 

relação à matéria e que serviu de base pela discussão e 

consequente aprovação do Projeto de Li nº 019/2020 por 

todos os vereadores desta Casa presentes a reunião. Após a 

leitura do Parecer, no presente momento a palavra foi cedida 

aos vereadores para considerações finais. O Vereador Ciro 

Roberto Viana informou sobre o quantitativo de ativos 

financeiros recebidos pelo município a título de FPM em 

relação ao mês de agosto de 2020. O vereador Claudomiro 

Alves da Silva informou aos moradores do Bairro Chapadinha 
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e da comunidade de Mercês de Fortaleza que as licitações 

para a reforma do posto de saúde da Chapadinha e da casa 

que servira de apoio à saúde na comunidade de Mercês já 

foram feitas e que em breve será iniciada as obras. O vereador 

José Aparecido aproveitou para lembrar a todos que em sua 

opinião, a construção do novo Fórum em nossa cidade é um 

dos acontecimentos de maior relevância na historia recente 

do nosso Município, uma grande conquista para a cidade. 

Declarando por encerrada a reunião e, eu, Vereador 

Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata, que, depois 

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

presentes.  

        


