
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

Ata n2  21 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 19 (dezenove) dias do mês de 

novembro 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 o 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, Antônio de 

Souza Pereira, Adair Francisco Pereira, 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 a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestação. O vereador Antônio 

de Souza disse aos moradores da Rua Eustáquio Heredes de 

Souza que esta cobrando do Prefeito o inicio das obras de 

reparo, porem infelizmente é uma decisão exclusiva do 

Executivo, mas afirma que esta cumprindo o seu papel de 
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vereador, que é lutar pelas melhorias do Município. O 

vereador Roberto Viana disse que em relação ao assunto 

iniciado pelo colega Antônio sobre o problema da Rua 

Eustaquio Heredes de Souza, no bairro Torrado o mesmo 

esteve lá na ultima sexta-feira e mais uma vez pode 

comprovar pessoalmente o serio problema enfrentado pelos 

moradores, inclusive tirou varias fotos para deixar registrado 

este problema, existem casas que estão correndo o risco de 

desabar por conta da cratera que a cada dia se abre mais, este 

problema se tornou uma urgência que o Prefeito precisa 

resolver. Continuando disse que na semana passada tomou 

conhecimento sobre uma lei aprovada no ano de 2016 de 

número 1.273 que trata do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Rio Vermelho, e no artigo 12 da referida lei fala-se 

que o órgão executivo do plano é a Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Mio Ambiente, tendo em vista este 

paragrafo o mesmo acha necessário oficiar o atual Secretário 

de Agricultura para informar a esta Casa Legislativa quais as 

medidas que estão sendo tomadas para o cumprimento desta 

Lei, porque ate onde sabe esta lei comtempla a questão do 

buracão da Rua Eustaquio Heredes, solicitado pelo vereador o 

Assessor Jurídico da Câmara deu mais detalhes sobre a 
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referida lei)  por fim o vereador lembrou ao Prefeito que na 

comunidade do Quilombo existe uma ponte em condições 

precárias, a mais de 20 dias os alunos estão prejudicados por 

esta ponte é a principal passagem que liga a comunidade ao 

Distrito de Pedra Menina, pede ao Prefeito que não espere 

uma tragédia acontecer para assim solucionar o problema, os 

alunos e moradores correm risco ao transitarem por ela, disse 

ainda que a técnica de enfermagem da comunidade do São 

Gregório Maria Romilda, ligou para ele clamando que o posto 

de saúde da comunidade durante esta administração não 

recebeu nenhum atendimento médico. Com  a palavra o 

vereador Claudomiro mais uma vez alertou ao Prefeito que 

não se esqueça do nosso povo, porque as estradas continuam 

sem nenhuma manutenção e esta cada dia mais difícil 

transitar por elas, aproveitando lembrou que não temos 

apenas o Prefeito, temos também o Vice- Prefeito Sr. Rogerio 

que é um homem jovem, com disposição e saúde para 

trabalhar por Rio Vermelho, pois ele ganha muito bem como 

vice, mas não esta ajudando o Prefeito em nada, não esta 

defendendo politico nenhum, mas na administração 2013 a 

2016 o vice-prefeito José Afrânio fazia muito pela cidade, ele 

se esforçou muito no seu trabalho, estava sempre na zona 
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rural olhando as estradas, acompanhando obras entre outras 

coisas, o vereador pode comprovar o que esta dizendo por 

que também fazia parte da administração passada. Outra 

questão muito importante é que os proprietários dos animais 

que ficam transitando soltos pela cidade tenham cuidado de 

manter suas criações presas, e que o prefeito cobre do 

responsável pelo serviço de recolhimento de animais que 

tenha mais atenção nesta questão. Com  a palavra o vereador 

Espedito Barbosa reforçou a fala do colega Claudomiro, 

afirmando que não esta aqui para defender lado politico de 

ninguém, mas vice-prefeito que ele viu trabalhar por dois 

anos em Rio Vermelho foi o José Afrânio mesmo, infelizmente 

o atual vice-prefeito parou no tempo, ele sequer passa na 

Prefeitura, recebe um excelente salário, mas não se dedica em 

nada pela nossa cidade. Em relação ao problema da Rua 

Eustaquio Heredes de Souza ele esteve no local e pode 

verificar o grande risco que as casas estão correndo, já pediu 

por diversas vezes ao Prefeito que solucione esta questão, 

mas infelizmente ainda não teve retorno nenhum. Com  a 

palavra o vereador José Aparecido (Zé Canas) lembrou que a 

questão da Rua Eustaquio Heredes já vem se prolongando e 

nada se resolve, a população comparece a reunião com 
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esperança de um retorno positivo para esse problema, mas 

infelizmente a Câmara não ira conseguir ir além dos discursos, 

porque a execução é com o Prefeito, a seu ver a situação da 

rua é uma calamidade publica, o Prefeito precisa tratar esta 

questão com emergência, se não tem a verba seria necessário 

ate fazer uma divida para a solução deste serio problema, 

porque do jeito que está cada dia mais serio os estragos da 

rua, pode acontecer até mortes, por isso mais uma vez pede 

que o Prefeito tenha mais sensibilidade com os munícipes e 

providencie esta obra. Continuando disse que esteve 

conversando com um dos proprietários da casa que esta 

abrigando a escola do Galdino e o que ficou sabendo não bate 

com o que foi falado pelo Prefeito em algumas reuniões 

passadas, onde informou que os proprietários estavam 

solicitando a devolução da casa neste final de ano, afirma o 

vereador ter ouvido de um dos proprietários que eles não 

fizeram esta solicitação, e ainda ficou sabendo que o Prefeito 

alugou outra casa na mesma rua desta atual, para realocar a 

escola, este aluguel seria de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

afirma não ter provas sobre esta informação, mas esta 

repassando da forma que foi dito a ele, se isso for verdade ele 

acredita que uma Prefeitura que se diz endividada não 
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poderia alugar um imóvel por este valor absurdo. Com  a 

palavra o vereador Washington disse que em varias reuniões 

reivindicou pelo retorno do atendimento do raio x e dos 

exames pelo SUS, e hoje foi informado que estes serviços 

voltaram a funcionar, a respeito do medico que atendia em 

Pedra Menina ele foi embora, mas que o Secretario afirmou 

que ate um novo medico chegar o atendimento será feito uma 

vez na semana, mas que depois com o novo medico o 

atendimento será normalizado e voltara a ser três vezes na 

semana, por fim disse que o Deputado Leonardo Monteiro 

liberou uma emenda para o calçamento de algumas ruas em 

Pedra Menina, e o Prefeito garantiu que ainda esta semana 

enviara o engenheiro para dar inicio ao Projeto. Ato continuo 

o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura das matérias constantes da Ordem do Dia. Iniciou 

informando que constam da ordem à entrada do Projeto de 

Lei nQ 017/2018 pleiteando a "Abertura de Crédito 

Suplementar ao Orçamento 2018". Consta ainda a segunda 

votação em relação ao Projeto de Lei n2  012/2018, que visa 

Instituir o Código de Posturas no Município de Rio Vermelho, 

constam ainda a primeira votação dos Projetos de Lei n2  013 e 

014 ambos de 2018 e de autoria do Poder Executivo, sendo o 
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primeiro relativo à pretensão de Alteração da lei Municipal n 

1.290/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual de 2018 a 

2021, e o segundo projeto Estima a Receita e Fixa a Despesa 

do Município de Rio Vermelho para o Exercício Financeiro de 

2019. Dando sequencia o Presidente colocou em segunda 

votação o Projeto de lei n2  012/2018 que visa Instituir o 

Código de Posturas do Município de Rio Vermelho, sendo 

aprovado por todos os vereadores presentes. Colocando em 

primeira votação o Projeto de Lei n2  013/2018 por via do qual 

o Poder Executivo visa Alterar a Lei Municipal n2  1.290/2017, 

que dispõe sobre o Plano Plurianual de 2018 a 2021, antes da 

votação foi solicitado à leitura do Parecer das Comissões 

competentes, em seguida o Projeto foi aprovado por todos os 

vereadores presentes. Dando continuidade o Presidente 

colocou em primeira votação o Projeto de Lei n2  014/2018, o 

qual Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio 

Vermelho para o Exercício Financeiro de 2019, solicitando 

antes a leitura do Parecer das comissões competentes. Após a 

leitura o Projeto foi aprovado por todos os vereadores 

presentes. Finalizando a reunião a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. O vereador Roberto pediu 

aos moradores da Rua Eustaquio Heredes de Souza que 
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ajudem os vereadores na cobrança junto ao Prefeito, que 

todos unidos têm uma força maior. O vereador Claudomiro 

disse que em momento algum está fazendo critica a ninguém, 

ele está exercendo seu papel de vereador que é fiscalizar e 

cobrar as melhorias para o Município. 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. 

1 

g/mdá /é? 
AdZ u- 
fri2t 

\J\C 

J9 

8 
Rua João Antônio Carvalhais, 351 - Centro - Rio Vermelho/MG - CEP 39170-000 - Tel.: (33) 3436-1124 


