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Ata nº 18 (dezoito) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia vinte e um 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, Anderson 

Luiz de Souza, Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto Viana, 

Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito 

Barbosa da Silva e José Aparecido dos Santos. 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 das indicações de autoria dos 

Vereadores Adair Francisco Pereira, Darci Vaz do Nascimento 

e Ciro Roberto Viana ao Prefeito Municipal. Ato contínuo e 

baseando-se no que dispõe o artigo 141, inciso I, alínea “j”, 
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combinado com o artigo 145, ambos do Regimento Interno, o 

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 

apresentou sua homenagem póstuma ao Dr. José Luiz de 

Araújo e a Senhora Ilda das Mercês Mendonça, deixando suas 

sinceras condolências aos familiares e amigos pela perda 

irreparável. Com a palavra o vereador Ciro Roberto Viana 

reforçou sua indicação onde solicita a manutenção nas 

estradas das comunidades já citadas, bem como o reparo em 

duas pontes dessas mesmas localidades. O vereador 

Claudomiro Alves da Silva apresentou sua indignação quanto 

ao péssimo atendimento que recebeu de um Policial Civil. 

Com a palavra o vereador Jose Aparecido dos Santos solicitou 

ao Executivo que providencie reparos em uma ponte na 

localidade de Limeira. Encerrado o expediente e aberta à 

ordem do dia, o Vereador Secretário da Mesa informou sobre 

o primeiro turno de deliberação em relação aos projetos de 

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

Casa Legislativa, todos em obediência ao contido nos artigos 

32, Inciso X; 35, Inciso XX e XXI, e artigo 47, Inciso I, da Lei 
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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. Em relação a tais preposições, informo que há 

os respectivos pareceres das comissões permanentes a serem 

lidos. 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). Dando continuidade o Presidente colocou em 

votação em primeira votação o Projeto de Lei 022/2020, de 

autoria da Mesa Diretora desta Casa, que dispõe acerca dos 

Subsídios do Prefeito e Vice- Prefeito Municipal para a 

próxima legislatura (2021/2024). Antes de deliberar, 

solicitou que fosse realizada a leitura do respectivo Parecer. 

Após a leitura do parecer das Comissões Permanentes pela 

aprovação do Projeto de Lei 022/2020, o Presidente colocou-

o em deliberação, oportunidade em que restou aprovado por 

todos os Vereadores presentes (7), com exceção do 

Presidente, que, nos termos regimentais, não vota. Portanto, 
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votaram favoráveis os Vereadores Anderson Luiz de Souza, 

Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto Viana, Claudomiro 

Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito Barbosa da 

Silva e José Aparecido dos Santos. Colocou em deliberação o 

Projeto de Lei 023/2020, de autoria da Mesa Diretora desta 

Casa, que dispõe acerca dos Subsídios dos Secretários 

Municipais para a próxima legislatura (2021/2024). Antes de 

deliberar, solicitou que fosse realizada a leitura do respectivo 

Parecer. Após a leitura do parecer das Comissões 

Permanentes pela aprovação do Projeto de Lei 023/2020, o 

Presidente colocou-o em deliberação, oportunidade em que 

restou aprovado por todos os Vereadores presentes (7), com 

exceção do Presidente, que, nos termos regimentais, não vota. 

Portanto, votaram favoráveis os Vereadores Anderson Luiz de 

Souza, Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto Viana, 

Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito 

Barbosa da Silva e José Aparecido dos Santos. Continuando 

colocou em primeira deliberação o Projeto de Lei 024/2020, 

de autoria da Mesa Diretora desta Casa, que dispõe acerca dos 

Subsídios dos Vereadores do Município de Rio Vermelho para 

a próxima legislatura (2021/2024). Antes de deliberar, 

solicitou que fosse realizada a leitura do respectivo Parecer. 
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Após a leitura do parecer das Comissões Permanentes pela 

aprovação do Projeto de Lei 024/2020, o Presidente colocou-

o em deliberação, oportunidade em que restou aprovado por 

todos os Vereadores presentes (7), com exceção do 

Presidente, que, nos termos regimentais, não vota. Portanto, 

votaram favoráveis os Vereadores Anderson Luiz de Souza, 

Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto Viana, Claudomiro 

Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito Barbosa da 

Silva e José Aparecido dos Santos. Nada mais havendo a 

deliberar, declarou encerrada a ordem do dia. Neste instante 

mediante inscrição previa, a palavra foi cedida a Secretaria de 

Assistência Social, Bruna Mara. Que usou do espaço para 

esclarecer alguns comentários equivocados sobre o uso dos 

recursos da Assistência Social. Após manifestação agradeceu a 

oportunidade e se colocou a disposição para sanar qualquer 

duvida. No presente momento a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. O vereador Antônio de 

Souza Pereira solicitou ao Prefeito que realize a manutenção 

de um pequeno trecho na Rua Paulistas, onde devido ao 

desnível do local, tem acumulado água e lama, dificultando a 

passagem pelo local. O vereador Ciro Roberto Viana disse que 

em março deste ano foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei 
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nº 001/2020 que “Dispõe sobre o pagamento de adicional de 

insalubridade aos servidores públicos de Rio Vermelho”, e 

questionou ao Chefe do Poder Executivo o porquê de até o 

presente momento esta lei não esta sendo cumprida. Com a 

palavra o vereador Jose Aparecido dos Santos deixou suas 

condolências aos familiares de Dona Ilda e do Dr. José Luiz. 

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.  

            


