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Ata nº 20 (vinte) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia dezenove do mês de outubro 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, 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), que realizasse a leitura da 

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

toda a Edilidade presente. Ato contínuo e baseando-se no que 

dispõe o artigo 141, 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 
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público, oportunidade em que o vereador Espedito Barbosa 

da Silva disse ter procurado a mais de dez dias o Prefeito e o 

setor responsável para solicitar a retirada dos entulhos das 

ruas da cidade, porque o período de chuva esta chegando e 

acarretara grandes transtornos à cidade devido às ruas 

estarem sujas. Com a palavra o vereador José Aparecido disse 

aos moradores da Comunidade Junta-junta que solicitou ao 

Prefeito a manutenção do mata-burro que esta gerando risco 

aos moradores. Seguindo realizou a leitura de um informativo 

sobre a Emenda Constitucional 108 de 26/08/2020 que trata 

sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB). Usando da palavra o vereador 

Washington Barroso solicitou ao Secretário de Saúde ou 

mesmo o responsável pelo transporte do Munícipio que deem 

uma olhada na possibilidade de estar enviando um carro em 

melhores condições para realizar o transporte de uma 

paciente que faz hemodiálise em Diamantinas três vezes por 

semana, pois o veiculo que faz este transporte esta muito 

ruim, gerado risco a todos os usuários. Terminado o 

expediente, no presente momento passou a ordem do dia. 

Neste instante o Secretário da Mesa informou que consta da 

ordem do dia a entrada dos Projetos de Lei nº 025 e 
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026/2020, os quais, de forma respectiva, dispõem acerca da 

denominação a ser conferida à quadra poliesportiva situada 

no Distrito de Pedra Menina, bem como disciplina a 

participação do Município de Rio Vermelho no Consorcio 

Intermunicipal de Saúde do Centro Nordeste (CISCEN) e a 

ratificação protocolo de intenções firmado entre os demais 

Municípios consorciados e da outras providencias. Além disso, 

consta o primeiro turno de deliberação em relação ao Projeto 

de Lei nº 021/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, o qual Dispõe sobre a Estimativa de Receita e 

Fixação das Despesas do Município de Rio Vermelho para o 

Exercício Financeiro de 2021.  Em relação ao referente 

projeto há o parecer advindo das Comissões permanentes. 

Dando sequencia o Presidente colocou em primeiro turno de 

deliberação o Projeto de Lei 021/2020, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a Estimativa de 

Receita e Fixação da Despesa do Município de Rio Vermelho 

para o exercício financeiro de 2021. Porem antes solicitou ao 

Secretário da Mesa que realize a leitura do Parecer advindo 

das comissões. Após a leitura do parecer que se deu favorável 

a aprovação da proposição, o Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam em relação ao Projeto 021/2020, 
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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, 

Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos e 

Washington Barroso. Nada mais havendo a deliberar, 

declarou encerrada a ordem do dia, e cedeu a palavra aos 

vereadores para considerações finais. Com a palavra o 

vereador Antônio de Souza Pereira deixou suas homenagens 

póstumas às pessoas de Hilda Gomes do Real Oliveira, Milton 

Serpa de Meira e Manoel de Souza Barbosa, deixando seu 

abraço fraterno a todos os familiares e amigos destes 

homenageados. Com a palavra o vereador Ciro Roberto Viana 

solicitou a manutenção de um mata-burro na estrada que liga 

a comunidade do Colodino ao Distrito de Pedra Menina. Com a 

palavra o vereador José Aparecido fez uma indicação verbal 

ao Prefeito e Secretário de Obras, informando que em algumas 

ruas como, por exemplo, na Rua Maranata e em uma Rua 

paralela a José Plício dos Santos existem um grande acumulo 

de lixo doméstico, por isso pede que eles tenham maior 

compreensão com esta questão e providenciem a limpeza dos 
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locais. Aproveitando apresentou suas condolências aos 

familiares de Hilda Gomes do Real Oliveira, Milton Serpa de 

Meira e Manoel de Souza Barbosa. 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.  

  

                           


