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Ata n2  23 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 03 (três) dias do mês de 

dezembro 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, Anderson Luiz de 

Souza, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, 

Espedito Barbosa da Silva e José Aparecido dos Santos (Zé 

Canas). 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 presente. Ato continuo 

o Assessor Jurídico realizou a leitura do oficio encaminhado 

pela Associação Mineira de Munícipios (AMM), onde foi 

informado em detalhes a divida do Estado com o nosso 

Município, que em números atualizados esta em R$ 

6.499.713,18 (seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil 
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setecentos e treze reais e dezoito centavos). Em seguida a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação. Com  a 

palavra o vereador Antônio de Souza aproveitou o presente 

momento para convidar a todos para o encontro de bandas de 

música de toda a região, que ocorrera no dia 16 de dezembro 

a partir das 08:00 horas da manha na cidade de Materlândia. 

Aproveitou ainda a oportunidade para direcionar 

condolências aos familiares e amigos de Francisca Jaysabem 

de Oliveira, conhecida como Chiquinha, falecida no ultimo dia 

01/12/2018. Com  a palavra o vereador Roberto Viana 

também direcionou condolências aos familiares de Chiquinha, 

continuou informando o valor recebido pelo Município no 

mês de novembro, disse que fez a solicitação de vários 

documentos na Prefeitura, porem recebeu um oficio 

solicitando um prazo maior para esta entrega, uma vez que se 

trata de um numero muito grande de documentos. Continuou 

dizendo que o calçamento da Rua Coluna esta em fase de 

execução, porém se o serviço for concluído da forma que esta 

sendo feito ficara em uma situação precária, porque já esta 

apresentando problemas no meio fio, bem como o calçamento 

está cheio de partes irregulares, por isso pede aos colegas que 

o ajudem a fiscalizar esta obra. Continuou dizendo que por 
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duas vezes encontrou com alunos das comunidades São João 

do Gregório, Córrego do arroz e Colodino indo a pé para a 

escola, e foi informado que o Município não esta tendo 

dinheiro para abastecer os ônibus escolares, sendo esta 

situação um absurdo, pedindo a Secretária de Educação que 

dê a devida atenção a esta questão, porque a educação é 

prioridade e não pode deixar que crianças fiquem transitando 

de pé pelas estradas. Com  a palavra o vereador Claudomiro 

disse que no dia 20 de novembro recebeu uma mensagem 

informando que o carro da saúde avia quebrado na cidade de 

Guanhães as 17:30 e só foram solucionar o problema as 4:19 

da manhã do outro dia, os passageiros ligaram varias vezes 

para o Secretário de Saúde que sequer atendeu, sendo um 

descaso com a população este ocorrido, acredita que o 

Secretário precisa ser mais humano em seus atos. Disse o 

vereador que estão no final do ano e que infelizmente para o 

nosso Município este ano foi de poucas realizações, mas que o 

ano que vem ele ira continuar na sua luta pela melhoria da 

nossa cidade. O vereador José Aparecido deixou suas 

condolências aos familiares da Chiquinha. Continuando disse 

que este ano de 2018 não foi um ano de grandes conquistas da 

Administração Pública, devido à crise e também aos fatores 
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relacionados à forma de administrar o Município, mas 

acredita que em 2019 a situação ira melhorar, considerando 

que virá um novo governo tanto na esfera Federal como 

Estadual, com a promessa de melhorar a administração, 

combatendo a corrupção e reduzindo gastos com a maquina 

pública, portanto vem a publico oferecer ajuda ao Prefeito Sr. 

Faria, para que no próximo ano possa correr atrás de 

benefícios para o nosso Município, pois possui uma boa 

relação com um Deputado Federal Subtenente Gonzaga que é 

ligado a base eleita, portanto se coloca a disposição do 

Prefeito para correr atrás de todas as possibilidades para a 

melhoria da nossa cidade. Na sequencia o Assessor Jurídico 

realizou a leitura de uma homenagem aos 19 anos de 

fundação da APAE. Ato continuo o Presidente solicitou ao 

Secretário que realize a leitura da Ordem do Dia. Informou o 

mesmo que consta a segunda votação do Projeto de Lei n 

017/2018 que "Autoriza Abertura de Crédito Suplementar ao 

Orçamento 2018 e dá outras providências". Em seguida o 

Presidente colocou em segunda votação o Projeto n2  017 que 

foi aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequencia 

a palavra foi cedida ao cidadão Paulo Vinicius para se 

manifestar mediante inscrição previa. Iniciou dizendo que se 
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inscreveu para solicitar mais clareza durante as reuniões, pois 

os vereadores votam os projetos, mas não esclarecem muito 

bem do que se tratam, e nisso a população que ouve a reunião 

fica sem entender, aproveitou para solicitar que a rádio de 

uma atenção ao retorno do som, pois quem ouve pelo radio 

não esta entendendo claramente a voz dos vereadores, por 

fim agradeceu a oportunidade. Na sequencia a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestação final. O vereador 

Anderson agradeceu a compreensão de todos durante este 

ano, e desejou um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. 

O vereador Antônio de Souza desejou a todos um Feliz Natal e 

um excelente 2019. O vereador Roberto Viana informou que 

graças à luta da população de São Gregório a comunidade teve 

atendimento médico na semana passada. Por fim agradeceu a 

todos que compareceram as reuniões durante este ano e aos 

que ouviram através da radio, afirmando que em 2019 

continuara na sua luta pela melhoria do nosso Município. O 

vereador Espedito Barbosa desejou parabéns a APAE, 

agradecendo pelo excelente trabalho prestado ao nosso 

Município, por fim desejou um Feliz Natal e um próspero ano 

novo para todos. O vereador José Aparecido agradeceu a 

atenção de todos durante este ano de trabalho, parabenizou a 
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APAE pelo seu aniversario, bem como agradeceu a radio River 

FM pelo trabalho prestado na transmissão das reuniões. O 

Presidente agradeceu a toda à população de Rio Vermelho 

pela votação dada ao Deputado Euclydes Pettersen, que 

interviu para que fosse direcionada mais uma emenda 

parlamentar para aquisição de uma patrol moto niveladora 

para nossa cidade, continuou agradecendo a todos os 

colaboradores que estão ajudando no cascalhamento das 

comunidades do Raposo e Ribeirão de Contendas, finalizando 

desejou Feliz Natal e um próspero 2019 a todos. 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. 

À, 
1 / 
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