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Ata nQ 01 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 05 (cinco) dias do mês de 

Fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), no salão do Plenário 

da Câmara Municipal de Rio Vermelho, sediada a Rua João 

Antônio Carvalhais, n2  351, Centro, neste Município de Rio 

Vermelho, sobre a Presidência do Vereador Darci Vaz do 

Nascimento, Vice-Presidente o Vereador Adair Francisco 

Pereira e Secretário o Vereador Antônio de Souza Pereira. Em 

nome de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes vereadores: Darci Vaz do Nascimento, Adair 

Francisco Pereira, Antônio de Souza Pereira, Anderson Luiz de 

Souza, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, 

Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos (Zé 

Canas) e Washington Barroso. Na sequencia solicitou que o 

Secretário da Mesa Diretora realize a leitura do expediente do 

dia. Informou que existem duas indicações para apresentação, 

ambas do vereador Washington Barroso, versando a primeira 

sobre a reiteração do pedido de obra para adequação na rede 

esgoto da Rua Jacinta de Oliveira, no Distrito de Pedra Menina, 

a segunda indicação versa sobre o pedido de colocação de 
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uma tampa na caixa d'água localizada na Rua Eledina Edith de 

Paula, também no Distrito de Pedra Menina. Dando sequência 

aos trabalhos a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação. Com  o uso da palavra o vereador José 

Aparecido (Zé Canas) disse que estão no inicio de mais um 

ano de trabalho árduo, e que ao final do ano passado ouve a 

eleição da nova Mesa Diretora da Casa, na qual o mesmo foi 

um dos candidatos, em sua proposta de governo deixou bem 

claro que iria priorizar as necessidades dos Munícipes, 

trabalhando junto ao Executivo com total dedicação ao 

desenvolvimento da cidade, porem como ele desempenha o 

papel de oposição, não atingiu o objetivo de ser eleito, 

manifestou seu descontentamento com tal situação, pois a 

função de um vereador e lutar pelo seu povo, e não 

administrar para um só objetivo. Mas gostaria de deixar bem 

claro a toda a população que ele esta aqui firme e forte 

defendendo os interesses de todos os munícipes, cobrando e 

fiscalizando todos os trabalhos do Legislativo e Executivo. Ato 

continuo usando da palavra o vereador Washington disse que 

suas duas indicações estão reiterando um pedido já feito no 
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ano passado, e que ate o presente momento nada foi feito. 

Afirmou também que foi procurado no ano passado pelo ex-

vereador Agnaldo, que como todos sabem é motorista do 

Município, no qual foi informado pelo mesmo que os 

motoristas que viajam a Belo Horizonte estão precisando 

abastecer os veículos Municipais com o seu próprio dinheiro 

para retornarem, e não recebem o reembolso deste gasto, os 

mesmos possuem uma diária extremamente baixa e ainda 

precisam ter estas despesas, disse o vereador que é preciso 

resolver este problema com urgência. Continuando informou 

o Presidente que no dia 30 de janeiro estiveram alguns 

vereadores juntamente com o Prefeito na regional da COPASA 

em Diamantina, para uma reunião com o diretor da mesma, na 

qual foram cobradas providencias para a melhoria do 

abastecimento de água em nosso Município. Á pedido dos 

vereadores está presente a reunião a Engenheira da COPASA, 

Sra. Jane Maciel para nos dar esclarecimento sobre os 

problemas e soluções previstas pra Rio Vermelho. Informou o 

Assessor Jurídico da Casa que ira expor alguns pontos 

importantes que foram discutidos em Diamantina para ciência 
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da população. Iniciou a Engenheira dizendo que a mais ou 

menos três anos começou a faltar água em Rio Vermelho, 

porque a captação existente não é mais suficiente, e para fazer 

um investimento é preciso fazer um projeto, sendo este com 

um horizonte de no mínimo vinte anos, sendo que a empresa 

projetista já foi contratada e garantiu de entregar o projeto 

para Rio Vermelho no próximo dia 09 de fevereiro, afirmando 

que já existe a verba para custear tal projeto. Em relação à cor 

escura da água recebida nas casas, disse a mesma que quando 

falta água nas redes elas ficam secas, e nisso aqueles resíduos 

ficam pregados nas paredes do tubo, e quando a água retorna 

vem lavando todo o encanamento e levando essa coloração 

escura às casas, o que não poderia acontecer, mas afirma que 

a água esta sim tratada, para evitar esse problema foi 

montada uma capitação emergencial no rio Barreiras, essa 

capitação vai complementar mais ou menos a capitação 

necessária para atender toda a cidade, com isso eles tentaram 

evitar esse problema na coloração da água. Informou que essa 

capitação no rio Barreiras passa por todo o tratamento 

necessário para que a água chegue limpa e com total 
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capacidade de uso pela população. Afirmou que ate a execução 

do projeto para ampliação da capacidade de abastecimento do 

Município, será feita uma obra emergencial na rede, no qual 

eles já adquiriram os tubos com capacidade de captação maior 

aos existentes hoje, para que assim evite a falta de água no 

Município, esta implantação esta programada para ser feita 

logo após o carnaval. Com  relação ao Bairro Cascalheira já foi 

feita toda a rede do bairro, faltando alguns detalhes para 

finalização, e com isso ele será sim contemplado com o 

abastecimento. O vereador Anderson perguntou a engenheira 

se a questão da coloração da água pode se da pelo motivo de 

uma parte da rede ser de cano de ferro, e ela esta se 

deteriorando. Afirmou a mesma que esse é um dos problemas 

detectados por eles, e que já está no cronograma do projeto a 

substituição de toda a rede de ferro da cidade. Disse o 

vereador José Aparecido (Zé canas) que além da coloração 

escura a água também apresenta um mau cheiro. Neste 

instante informou o SR. Vacilan funcionário da COPASA em 

Rio Vermelho, que este mau cheiro se da porque a água 
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recebeu o tratamento com cloro, porque o cloro em contato 

com os resíduos que ficam na rede exala um mau cheiro 

mesmo, mas afirmou que isso se da pelo motivo de estar 

realmente existindo o tratamento da água. Na sequencia a 

palavra foi cedida ao Prefeito para manifestação, afirmando o 

mesmo que há um ano vem lutando incansavelmente pela 

melhoria do abastecimento de água em nossa cidade, durante 

o ano passado esteve muitas vezes em reunião com a diretoria 

da COPASA, e também com outras autoridades, buscando essa 

tão importante melhoria neste serviço, luta essa que esta 

continuando neste ano. Por fim o Presidente deu por 

encerrada a sessão, e o vereador Antônio de Souza Pereira, 

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

de lida, se aprovada, será assinada por ele, pelo Presidente e 

por todos os vereadores presentes. 

Lo jt'o 
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