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Ata da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santo Antônio 

do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, Legislatura 2017/2020. Às 

dezenove horas do dia doze de fevereiro de dois mil e vinte, na sede 

deste Legislativo, o Vereador-Presidente, Sebastião Heleno de Matos 

deu por aberta a Reunião Ordinária em epígrafe, o que foi feito. Na 

primeira parte da Sessão foi executado o hino nacional e municipal, 

conforme determina Lei Municipal. Foi realizada a chamada nominal 

dos vereadores, não havendo ausência. Foi realizada a leitura da Ata 

da 60ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santo Antônio do 

Aventureiro – MG, a qual entrou em discussão e votação, sendo 

aprovada à unanimidade. Quanto à ausência da Vereadora Kamila 

Aparecida Pires na 60ª sessão ordinária, foi apresentada justificativa 

em razão do tratamento de saúde de sua filha, sendo considerada 

justificada à unanimidade a respectiva ausência. Não foram recebidos 

correspondências ou ofícios. Na segunda parte da Ordem do Dia foi 

apresentada pela Mesa Diretora proposta para colocação dos projetos 

de Lei do Executivo nº 001/2020 e 002/2020 em regime de tramitação 

de urgência, tendo entrado em discussão e votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Em razão do caráter de urgência aprovado nessa 

sessão, foi apresentado, e colocado em discussão e votação única o 

projeto de Lei nº 001/2020, que “Dispõe sobre o reajuste de 

vencimento dos profissionais do magistério da educação básica da 

rede municipal e dá outras providências”, tendo sido aprovado por 

unanimidade. Igualmente em razão do caráter de urgência aprovado 

nessa sessão, foi apresentado, e colocado em discussão e votação 

única o projeto de Lei nº 002/2020, que “Fixa o Piso Salarial dos 

Agentes de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias e dá outras 

providências”, tendo sido aprovado por unanimidade. Foi feita a 

indicação nº 001/2020 e 002/2020 pelo Vereador Eduardo Zoffoli 

Caçador; a de nº 003/2020 pelo Vereador-Presidente Sebastião 

Heleno de Matos. Foi prestada a Moção de Pêsames nº 001/2020 aos 
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familiares do Ex-Vereador desta Casa Legislativa, Sr. Vicente Trece 

Madeira; e, a de nº 002/2020 aos familiares do Sr. Alfredo Trece. Em 

requerimento foi apresentado o de nº 001/2020, pelo Vereador 

Eduardo Zoffoli Caçador, pleiteando seja colocada pela Mesa Diretora 

Proposição Legislativa para redução do subsídio dos Vereadores para 

o importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo, bem como 

redução de 25% (vinte e cinco por centos) dos subsídios do Prefeito, 

Vice-Prefeito, e Secretários do Poder Executivo. O Vereador-

Presidente informou que a proposição referente aos subsídios dos 

agentes políticos será objeto de discussão e votação no momento 

oportuno, uma vez que demanda alise conjunta do corpo técnico da 

parte jurídica e contábil. Colocada em votação a proposição foi 

rejeitada pela maioria, por 05 (cinco) votos. Por fim, foi concedida a 

palavra a cada um dos edis que se manifestaram da forma que lhes 

convinha. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou a 

reunião, para constar eu, Fernando Caçador Furtado, Secretário da 

Mesa, lavrei a presente Ata que, após lida e se acharem conforme, 

será assinada por mim e demais vereadores. Santo Antônio do 

Aventureiro, 12 de fevereiro de 2020. 


