
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

Ata n2  17 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 17 (dezessete) dias do mês 

de setembro 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 a 

Secretária Legislativa procedesse à leitura da Ata da Sessão 

anterior que, depois de lida, foi aprovada por toda a Edilidade. 

Na sequencia solicitou ao Secretario da Mesa que realizasse a 

leitura de eventuais matérias de expediente. Iniciou 

apresentando o oficio 029/2018 de autoria do vereador 

Claudomiro Alves destinado ao Gerente da CEMIG com 
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solicitação de providências. Dando sequencia o Secretário 

prestou homenagens póstumas e destinou condolências aos 

familiares de Conceição Alves Pereira falecida no dia 

08/09/2018; Deisy Tadeu da Silva falecida no dia 

13/09/2018; Alicinha Mota falecida no dia 12/09/2018 e seu 

companheiro Antônio Ferreira Caldas falecido no dia 

15/09/2018. Ato continuo a palavra foi cedida aos vereadores 

para manifestação. O vereador Roberto Viana também 

apresentou suas condolências às famílias enlutadas, 

continuando disse que mais uma vez a população do Bairro 

Cascalheira solicita a colocação de energia elétrica na 

localidade. Disse também que o Secretário de Saúde Sr. 

Erasmo precisa ter mais atenção com a população, pois os 

munícipes estão com imensa dificuldade em ter seus exames 

agendados, dificuldade de obter os medicamentos básicos na 

farmácia popular dentre outras dificuldades, solicitando 

também que o Executivo tome providencias para a solução 

destes problemas. O Vereador Claudomiro disse que o oficio 

destinado ao gerente da CEMIG é de extrema urgência, porque 

as redes elétricas das zonas rurais estão muito sujas, e sempre 

esta acontecendo de arrebentar algum fio e com isso gera falta 
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de energia nas comunidades, ficando a população muitos dias 

sem energia em suas casas, acarretando prejuízo a todos. 

Disse ainda que um munícipe veio ate ele cobrar a limpeza de 

sua rua, o vereador foi ate o prefeito fazer esta solicitação e foi 

informado que o Município esta com uma grande crise 

financeira e por enquanto os abastecimentos estão 

temporariamente suspensos, por isso afirma que ele cumpriu 

seu papel e cobrou do Prefeito esta providencia porem 

depende do mesmo a execução do serviço. Afirmando o 

vereador que no inicio do mandato o Prefeito disse que iria 

reduzir ao máximo os gastos do Município, porem ele fez ao 

contrario, como exemplo ele retirou o almoxarifado do antigo 

local alegando que o aluguel era caro, porem onde ele foi 

instalado o aluguel é muito mais caro, sem contar as inúmeras 

contratações de servidores para pagar promessas politicas, 

diante destes absurdos o Município não terá condições 

financeiras de arcar com os compromissos, pois o dinheiro 

quer deveria ser usado para as melhorias esta sendo gasto de 

maneira errada. Com  a palavra o vereador Espedito Barbosa 

disse ter um recado para o Secretário de Obras Juvenal, pois a 

cidade esta imunda, todas as ruas estão lotadas de entulho, e 
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ate o momento não foram tomadas providencias para a 

limpeza, continuando disse que a administração abandonou 

as estradas do nosso Município, ate o momento algumas 

localidades não receberam sequer um dia de reparo, alegado 

sempre pelo Prefeito que o problema é a falta de verba, afirma 

o vereador saber das dificuldades, que o governo esta 

dificultando a vida dos Municípios, porem o pouco que Rio 

Vermelho recebe esta muito mal administrado. O vereador 

José Aparecido disse que o nosso Município continua com os 

mesmos problemas no abastecimento de água, solicitando 

resposta da COPASA em relação a este assunto, continuando 

disse que infelizmente algumas pessoas preferem sabotar a 

própria cidade, cortando as mangueiras que ajudam na coleta 

de água, o vereador solicita que os munícipes não façam isso, 

pois no momento que realizam este ato criminoso estão se 

prejudicando também. Prosseguindo disse o vereador que o 

problema apresentado na reunião passada sobre a dificuldade 

de confecção da carteira de identidade continua, pois ate o 

momento infelizmente o Executivo não tomou providencias, 

disse ainda que não teve nenhum retorno do Executivo em 

relação ao seu pedido de implantação de outra empresa de 
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telefonia móvel em nossa cidade, questionou sobre a solução 

do problema do repasse a Casa Laranja, sendo informado pelo 

Presidente que o Executivo disse que hoje esta questão seria 

solucionada. Com  a palavra o vereador Washington disse que 

esta acontecendo um serio problema em nossa cidade, pois os 

munícipes que moram nas comunidades rurais e viajam com o 

carro da saúde para tratamento em Belo Horizonte retornam 

para Rio Vermelho já de madrugada e algumas pessoas não 

possuem condições de pagar um carro para irem embora e 

também não possuem nenhum lugar para pernoitar aqui na 

cidade, solicitando que o Prefeito de uma atenção a este 

problema, afirmando que sabe das dificuldades enfrentadas 

pelo Município, mas acredita que esta é uma questão de 

humanidade, pois uma pessoa passar a noite na rua por não 

ter onde ficar é um absurdo, solicitando que o Prefeito 

procure com urgência uma solução viável para todos. Dando 

continuidade o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 

realize a leitura da Ordem do dia. Informou que consta a 

primeira votação em relação aos Projetos 011/2018 e 

015/2018, ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, visando o Projeto 011/2018 a "Autorizar o Poder 
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Executivo Municipal a firmar convênios, conceder 

subvenções, assinar contratos com a EMATER, Polícia Militar, 

Polícia Civil, SIAT, IMA e CISCEM. Já o Projeto 015/2018 visa 

autorizar a aprovação do Loteamento Urbano denominado 

Residencial Gameleira. Informou que em relação a tais 

proposições constam os respectivos pareceres advindos das 

Comissões permanentes. Neste instante a palavra foi cedida 

ao representante da empresa responsável pelo loteamento, Sr. 

Marlon, disse o mesmo que a empresa responsável é sediada 

em Sabinópolis, e tem a total responsabilidade de entregar um 

loteamento dentro de todas as legalidades, disse saber que no 

inicio das obras ocorreu um erro de calculo que ocasionou 

transtornos a população que necessita do acesso ao Bairro 

Magalhaes, estes problemas foram solucionados e não 

voltarão a ocorrer, eles têm o compromisso de entregar o 

loteamento todo calçado, com meio fio, rede esgoto, água e 

iluminação, em momento algum tiveram a intenção de criar 

transtornos à cidade, retomando as obras o plano e de serem 

finalizadas ate o final de 2019, já aconteceu uma reunião com 

os nobres vereadores onde foram sanadas todas as duvidas. 

Dando sequencia o Presidente solicitou ao Secretário que 
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realize a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei n2  

015/2018, após a leitura, o projeto foi colocado em primeira 

votação e aprovado por unanimidade. Na sequencia foi 

colocado em primeira votação o Projeto de Lei n2  011/2018, 

porem antes o Presidente solicitou que o Secretário realizasse 

a leitura do Parecer advindo da comissão competente. Após a 

leitura o Projeto n2  011/2018 foi aprovado por unanimidade. 

Antes de encerrar a reunião a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestações finais. O vereador Roberto 

solicitou à população que tenha muito cuidado e atenção ao 

seu voto na eleição do dia 07 de outubro, procurem 

candidatos honestos e realmente preocupados com nosso 

país. O vereador José Aparecido disse que foi informado pela 

COPASA que o abastecimento em nossa cidade será liberado 

de forma intercalada, no caso dia sim dia não, por isso é bom 

que a população se programe para que não fiquem sem água. 

Por fim, o Presidente declarou por encerrada a sessão, e o 

Secretário da Mesa Diretora, lavrou a presente ata que depois 

de lida, se aprovada, segue assinada por todos os vereadores 

presentes. 	 ( 
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