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Ata n2  22 (vinte e dois) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia vinte e três do mês de 

novembro de dois mil e vinte, no salão do Plenário da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, situado na Rua João Antônio 

Carvalhais, n2  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, Esp edito 

Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos e Washington 

Barroso. Inicialmente o Presidente em nome da Câmara 

Municipal, gostaria de parabenizar o Prefeito e Vice-Prefeito 

eleitos, Markão e Djalma, bem como os vereadores que 

passarão a tomar assento nestas cadeiras a partir de janeiro 

de 2021. Em especial, parabenizou o colega Claudomiro pela 

reeleição. Seguindo os trabalhos o Presidente solicitou ao 

Secretário da Mesa, Vereador José Aparecido dos Santos (Zé 

Canas), que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a 
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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 público, 

oportunidade em que o vereador Anderson Luiz aproveitou 

para parabenizar o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, assim 

como os futuros vereadores. O vereador Antônio de Souza 

apresentou suas homenagens póstumas à pessoa de Márcio 

Adelmo de Miranda e Maria Margarida Rodrigues, deixando 

suas sinceras condolências aos familiares e amigos pela perda 

irreparável. Com  a palavra o vereador Ciro Roberto 

aproveitou para parabenizar o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, 

aproveitou para agradecer a todos que confiaram a ele seus 

votos. O vereador Claudomiro Alves agradeceu aos eleitores 

que nele confiaram os votos e mais uma vez deram a ele pela 

terceira vez a oportunidade de continuar seus trabalhos nesta 

Casa legislativa, disse a todos os munícipes que podem contar 

com ele durante esses próximos quatro anos. O vereador 

Espedito Barbosa aproveitou para parabenizar o Prefeito 

eleito Markão e o vice Djalma, parabenizou também os 
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vereadores eleitos, desejando um bom trabalho a todos e que 

façam o melhor pelo povo rio-vermelhense. Com  a palavra o 

vereador José Aparecido agradeceu aos eleitores que 

confiaram a ele seus votos, agradeceu a compreensão das 

pessoas com o que não pode ser feito durante esses quatro 

anos. Agradeceu ainda o bom trabalho desempenhado pelo 

Assessor Contábil e Assessor Jurídico desta Casa, agradeceu 

ainda aos nobres colegas. Continuando parabenizou os novos 

eleitos, desejando que eles tenham um bom mandato, que 

possam exercer com muita exatidão o papel de vereador, 

desejou muito sucesso ao Prefeito eleito Markão e ao vice 

Djalma, que são pessoas duas pessoas amigas, que ele conhece 

há muito tempo, e confia que tem tudo para dar certo. Ao final 

apresentou sua homenagem póstuma à pessoa de Márcio 

Adelmo de Miranda, deixando suas sinceras condolências aos 

familiares e amigos. Com  a palavra o vereador Washington 

Barroso agradeceu aos votos obtidos nesta eleição, 

parabenizou o Prefeito eleito Markão e vice Djalma e também 

aos futuros vereadores, desejando a todos um bom trabalho. 

Dando sequencia aos trabalhos o Presidente passou a Ordem 

do dia, e solicitou ao Secretário que realizasse a leitura das 

matérias. O Secretário da Mesa diretora informou que consta 
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da ordem do dia a deliberação em segundo turno em relação 

aos Projetos de Lei n9  020, 025 e 026/2020, todos de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, os quais, de forma respectiva, 

dispõem, Projeto 020 acerca da pretensão de alteração da Lei 

Municipal 1.290/2017 (PPA de 2018/2021); Projeto 025 

dispõe acerca da denominação a ser conferida à quadra 

poliesportiva situada no Distrito de Pedra Menina, Projeto 

026 que disciplina a participação do Município de Rio 

Vermelho no consorcio Intermunicipal de Saúde do Centro 

Nordeste (CISCEN) e ratificação do protocolo de intenções 

firmado entre os demais Municípios consorciados e da outras 

providencias. Colocou em primeiro turno de deliberação o 

Projeto de Lei n2  020/2020 de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que dispõe acerca da pretensão de alteração da Lei 

Municipal 1.290/2017 (PPA de 2018/2021), o Presidente 

consultou aos nobres vereadores como votam em relação ao 

Projeto 020/2020, oportunidade em que restou aprovado por 

todos os Vereadores presentes, 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, Espedíto Barbosa da Silva, José 
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Aparecido dos Santos e Washington Barroso. Colocou em 

segundo turno de deliberação o Projeto de Lei 025/2020 que 

Dispõe acerca da Denominação a ser conferida à quadra 

poliesportiva situada no Distrito de Pedra Menina, o 

Presidente consultou aos nobres vereadores como votam em 

relação ao Projeto 025/2020, oportunidade em que restou 

aprovado por todos os Vereadores presentes, 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, José Aparecido dos Santos e Washington Barroso. 

Seguindo colocou em segundo turno de deliberação o Projeto 

de Lei 026/2020 que disciplina a participação do Município 

de Rio Vermelho no consorcio Intermunicipal de Saúde do 

Centro Nordeste (CISCEN) e a ratificação do protocolo de 

intenções firmado entre os demais Municípios consorciados e 

da outras providencias, O Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam em relação ao Projeto 026/2020, 

oportunidade em que restou aprovado por todos os 

Vereadores presentes, com exceção do Presidente, que, nos 

termos regimentais, não vota. Portanto, votaram favoráveis os 
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Vereadores 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 e Washington Barroso. Finalizando a ordem do dia, 

e mediante previa inscrição a palavra foi cedida aos cidadãos, 

Guilherme Nunes, Vanessa Benfica, Deise Paim. Que usaram 

da palavra para solicitar melhorias no Bairro Cascalheira. 

Seguindo a palavra foi cedida a munícipe Leidiane Martins, 

que aproveitou o espaço para solicitar apoio às famílias que 

são atendidas pela Creche Bem Estar do Menor. 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 parabenizou o 

Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, Markão e Djalma, bem como 

os vereadores que integrarão esta Casa Legislativa pelos 

próximos quatro anos, desejando a todos um bom mandato e 

sucesso na caminhada em prol do nosso Município. 

Aproveitou o momento para agradecer imensamente a todas 

as pessoas que depositaram nele a sua confiança e seu voto. O 

vereador Darci Vaz parabenizou ao Prefeito, Vice-Prefeito e 

vereadores eleitos, desejando um excelente mandato a todos. 

Agradeceu a todos os eleitores que depositaram a ele sua 
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confiança. 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. 
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