
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.751/0001-67 

Ata n2  1 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 04 (quatro) dias do mês de 

fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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 Antônio de 

Souza Pereira, Vice-Presidente o vereador Darci Vaz do 

Nascimento e Secretário o vereador Adair Francisco Pereira. 

Em nome de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes vereadores: Antônio de Souza Pereira, Darci Vaz do 

Nascimento, Adair Francisco Pereira, Anderson Luiz de Souza, 

Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, José Aparecido 

dos Santos (Zé Canas) e Washington Barroso. Na sequencia o 

Presidente informou que o vereador Espedito Barbosa da 

Silva apresentou justificativa por sua ausência. Dando 

continuidade a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação, tendo como prazo máximo 5 minutos para cada 

vereador conforme o Artigo 145 do Regimento Interno desta 

Casa. O vereador Ciro Roberto agradeceu a Deus por mais esse 

ano de trabalho iniciado hoje, continuando informou o valor 

arrecadado pelo Município no mês de janeiro deste ano, 
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afirmando que entra ano e sai ano o Executivo sempre fala 

que não tem dinheiro para nada, porem todos os meses as 

verbas caem na conta do Município, mas ate hoje ele não sabe 

para onde vai este dinheiro, pois nada é feito por nossa ciade. 

O vereador Claudomiro disse aos moradores da região de 

Ribeirão dos Lopes onde os mesmos fizeram uma arrecadação 

entre eles para juntar dinheiro e ajudar na manutenção das 

estradas, porem toda vez que o vereador procurava o Prefeito 

para fazer a cobrança desta manutenção ele sempre tinha 

uma desculpa, já se foram vários meses e como o Prefeito não 

disponibilizou o maquinário o vereador fez a devolução da 

verba aos moradores, e a firma que mais uma vez infelizmente 

o Executivo se mostra desinteressado pela população, 

continuando disse que a área da saúde de Rio Vermelho esta 

cada dia pior, há poucos dias um cidadão veio a falecer devido 

a uma pneumonia passada, sendo que estava a uns seis meses 

se tratando em Rio Vermelho porem não foi solicitado 

nenhum exame mais complexo para saber ao certo o que 

estava acontecendo, parece que tratam a população com 

descaso. O vereador José Aparecido desejou uma boa gestão à 

nova Presidência desta Casa e agradeceu a presença de todos, 

disse que esteve refletindo sobre este novo ano com nova 
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gestão Federal e Estadual, acredita que uma nova fase se 

inicia em nosso país, vez que o novo Presidente e o novo 

Governador estão em busca de um governo justo, propondo 

um enxugamento na maquina pública e priorizando a 

legalidade e moralidade, por tanto reafirma a esperança de 

dias melhores para o nosso futuro na economia, na política, na 

justiça e na sociedade como uma nação digna e prospera. O 

vereador Washington disse que esta acontecendo um 

problema muito sério no Distrito de Pedra Menina, há uns seis 

meses teve uma reunião com o Prefeito para um acordo de 

arrumar a questão do abastecimento de algumas casas do 

distrito, porem ate o momento nada foi feito, e agora está 

situação chegou a um ponto critico porque hoje completa 4 

dias que 56 famílias estão sem uma gota de água em casa, hoje 

ele procurou o Prefeito mas infelizmente tudo que ele fala é 

que não tem dinheiro, mas ele precisa ser mais humano e 

pensar na população, disse que foi chamado para uma 

conversa com o jurídico da Prefeitura hoje mais tarde, e se 

nada for resolvido ele ira em busca de solução através da 

justiça. Com  a palavra o Presidente usou do mesmo direito e 

tempo que os colegas para se pronunciar, iniciou 

parabenizando o nosso Município pelos 81 anos de 
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emancipação política, na oportunidade parabeniza a Cida, aos 

comerciantes, e demais envolvidos na organização e 

realização das festividades em comemoração ao aniversario 

de Rio Vermelho. Por outro lado e com sentimento de tristeza 

gostaria de prestar sua homenagem póstuma e condolências 

aos familiares do Sr. Raimundo Mendonça e Vanvan Araújo, 

aproveitou ainda para expressar toda sua solidariedade às 

vitimas da tragédia ocorrida no Município de Brumadinho. 

Ato continuo o Presidente cedeu a palavra aos vereadores 

para manifestação final, com prazo máximo de 5 minutos. O 

vereador Anderson Luiz disse que água é vida e no que puder 

ajudar a população da Pedra Menina estará à disposição, 

aproveitou para parabenizar a Cida e aos comerciantes pela 

força e dedicação na realização da festa de aniversário da 

cidade que é uma tradição e eles não deixaram morrer. O 

vereador Darci disse que a pesar das dificuldades gostaria de 

agradecer a ajuda do Prefeito e de alguns moradores do bairro 

Magalhães na execução do calçamento da Rua Euclides 

Machado, que era uma obra esperada pelos moradores há 

muitos anos, e graças a Deus e aos envolvidos pode se 

concretizar. O vereador Ciro Roberto disse estar no seu 

primeiro mandato, porem tem muito interesse e dedicação em 
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buscar melhorias para nossa cidade, quanto ao Prefeito ele 

não tem mais o que falar a não ser lamentar essa péssima 

administração, ele não tem consideração a nada, não se 

importa com a população, a situação de Pedra Menina é uma 

vergonha, têm vezes que ele ate pensa que o Prefeito não sabe 

o quanto esta prejudicando nosso Município, única coisa que 

se ouve do Prefeito é que o Município não tem verba, mas 

todos os dias que ele viaja recebe suas diárias, em momento 

algum abre mão das mesmas para ajudar nem que seja um 

pouco nossa cidade. O vereador Claudomiro gostaria de pedir 

ao responsável pela vigilância sanitária do Município que 

vistorie o banheiro do mercado municipal, porque recebeu 

muitas reclamações de munícipes quanto à sujeira do 

banheiro, continuando disse que hoje se iniciaram as aulas na 

rede municipal e infelizmente não viu nenhuma obra de 

melhoria nas escolas assim como não arrumaram nenhuma 

das estradas para auxiliar no transporte dos alunos. O 

vereador José Aparecido parabenizou a todos os envolvidos 

na realização da festa de aniversario da cidade que a principio 

não aconteceria, mas que diante do empenho destes se 

realizou de forma bastante satisfatória. O vereador 

Washington agradeceu o apoio dos colegas e do Presidente 
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desta Casa na questão do abastecimento de Pedra Menina. 

Finalizando a reunião o Assessor Jurídico informou que 

recebeu do vereador Ciro Roberto alguns documentos que o 

mesmo angariou do Poder Executivo e gostaria de dizer em 

nome dele que estes documentos estarão disponíveis na 

secretaria da Casa para o acesso de 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. 
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