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

Ata n9  03 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 11 (onze) dias do mês de 

março 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, Espedito 

Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos (Zé Canas) e 

Washington Barroso. Na sequencia o Presidente solicitou que 

a Secretaria Legislativa procedesse à leitura da Ata da sessão 

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

Ato continuo o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 

realizasse a leitura de eventuais matérias de expediente. 

Informou o mesmo que consta a Indicação n2  001/2019 de 

autoria do vereador José Aparecido solicitando ao chefe do 

Poder Executivo o reparo em uma ponte localizada no inicio 
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da comunidade rural denominada Córrego dos Souzas, bem 

como a realização de poda da vegetação e patrolamento das 

estradas municipais que cortam as localidades rurais de 

Mundo Velho e Brejinho. Em seguida a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação com prazo máximo de 05 

minutos para cada. O vereador Ciro Roberto disse que esteve 

no encontro com os deputados Leonardo Monteiro e 

Marquinho Durval, no qual foi muito produtiva vez que estes 

deputados possuem muito interesse em continuar ajudando 

nossa cidade, aproveitaram para informar que foi destinada 

para a Secretaria de Saúde de Rio Vermelho a verba no valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Continuando disse que mais 

uma vez vem cobrar do Secretário de Saúde o atendimento de 

um agente de saúde na comunidade de Cachoeira, 

comunidade dos Andrés e mais algumas próximas, vez que 

existe pessoas com muita necessidade deste atendimento. O 

vereador Claudomiro informou aos moradores da 

comunidade do Bragança que estão a vários meses com o 

problema de uma ponte quebrada, que ele procurou o 

Secretário de Obras que prometeu a quase dois meses que iria 

arrumar esta ponte, mas que ate o momento nada foi feito, 

disse o vereador que todos os dias que tem oportunidade 
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cobra este serviço, mas infelizmente não tem retorno, 

aproveitando cobrou mais uma vez a manutenção das nossas 

estradas que a cada dia estão piores, disse ainda que durante 

estes dias a cidade teve apenas um medico realizando os 

atendimentos, segundo informações recebidas apenas hoje 

que chegou outro médico, o difícil de entender é que esta 

administração durante a campanha prometeu um 

atendimento exemplar na área da saúde, mas que eles 

mostraram o contrario, a saúde em Rio Vermelho esta uma 

vergonha, disse que o secretário de saúde precisa ser mais 

humano, ele precisa gostar da população pois o descaso que 

ele trata os mesmos é uma vergonha, onde já se viu uma 

cidade com apenas um médico atendendo por vários dias. O 

vereador Espedito mais uma vez mostra total indignação pelo 

descaso da administração com nossa cidade, a situação das 

estradas esta uma vergonha, o Prefeito precisa ter mais 

controle das coisas, precisa fazer um cronograma de 

manutenção das estradas, para que todo o Município seja 

comtemplado, pois todas as comunidades estão com estradas 

em péssimo estado. O vereador José Aparecido disse que a 

questão das estradas é terrível, mais uma vez fez a indicação 

solicitando algumas manutenções urgentes, existem 
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localidades que além do diversos buracos o mato esta 

tomando conta das estradas, o Prefeito precisa ter controle 

das atividades de manutenções, pois a situação esta caótica é 

preciso uma solução com urgência. Seguindo disse que em 

relação à área da saúde sua preocupação também é enorme, 

vez que os PSF ficaram a semana passada toda sem 

atendimento médico, ele afirma isso com conhecimento de 

causa porque na quinta e sexta feira passada esteve à procura 

de atendimento médico no PSF e não tinha médico, as pessoas 

da zona rural se deslocam de suas comunidades, tendo gastos 

para chegarem à cidade e se deparam com essa falta de 

médico, situação vergonhosa para a administração pública, 

em relação ao atendimento do hospital ele esteve ontem e foi 

atendido pelo medico recém chegado Dr. Breno, afirmando o 

vereador que ele se mostrou um excelente médico, com um 

atendimento humanizado, com total interesse no paciente. O 

vereador Washington disse que esteve em um encontro com 

os deputados Leonardo Monteiro e Marquinho Durval, e pode 

ter uma conversa pessoal com o Leonardo Monteiro que 

demonstrou muito interesse em continuar ajudando nossa 

cidade, além do valor destinado a Secretaria de Saúde ele 

também destinou uma viatura para a Polícia Militar, que ate o 
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mês de junho será librada, continuando disse que pela quarta 

vez vem cobrar do Prefeito a manutenção de uma rede esgoto 

na comunidade próxima a Pedra Menina, são mais de 12 

famílias sofrendo com o péssimo cheiro, essa obra precisa ser 

feita com urgência. Utilizando do mesmo direito a palavra o 

Presidente fez uma homenagem a todas as mulheres pelo seu 

dia, comemorado na ultima sexta feira dia 08. Ato continuo o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que realizasse a 

leitura das matérias constantes na Ordem do dia. Informou 

que deu entrada nesta Casa o Projeto de Lei n2  001/2019 que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão 

geral à remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder 

Executivo Municipal, e da outras providencias", Projeto de Lei 

n2  002/2019 que "Dispõe sobre a revisão geral anual das 

remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG para o exercício de 2019 e da outras 

providencias", e Projeto de Lei n2  003/2019 que "Dispões 

sobre a denominação conferida aos logradouros públicos 

localizados no Bairro Madragoa, neste Município de Rio 

Vermelho/MG (loteamento Colina), e da outras providencias". 

Finalizando a reunião o Presidente cedeu a palavra aos 

vereadores para manifestação final, com prazo máximo de 05 
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minutos para cada. O vereador Anderson disse que a situação 

das estradas esta uma vergonha, na semana passada o Nico da 

barrada que possui uma linha de transporte escolar precisou 

deslocar uma maquina particular para arrumar uma estrada, 

isso é uma falta de respeito com a população, porque eles 

pagam impostos, mas não tem retorno nenhum, pede ao 

Prefeito que tenha mais consciência, que corra atrás de 

melhorias para essa cidade. O vereador Ciro Roberto disse 

que em todas as falas dos colegas é bem claro como esta ruim 

a administração da nossa cidade, infelizmente eles não 

possuem nenhuma noticia boa para dar a população, essa 

administração se baseou em mentiras, varias promessas e 

nada cumprido. Ele pode afirmar que os vereadores tem 

intenção em trabalhar, mas todos sabem que o poder de 

executar esta com o Prefeito, eles ficam o tempo todo 

cobrando porem o Prefeito não demonstra nenhuma boa 

vontade em realizar as obras necessárias, por fim solicitou ao 

Prefeito informações completas sobre o que foi feito com o 

dinheiro da venda de um imóvel do Município localizado na 

região do Distrito de Pedra Menina, O vereador Claudomiro 

lembrou que no final do ano passado a Casa aprovou Código 

de Posturas, que tem como um de seus objetivos, colocar 
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ordem na questão dos entulhos nas ruas, porem parece que 

esta lei não esta sendo executada, por isso pede ao Prefeito 

que o Município faça a limpeza desses entulhos, porque uma 

cidade não pode ficar imunda como a nossa esta. O vereador 

Espedito também lembrou ao Prefeito que ele precisa limpar 

as ruas e também tampar os inúmeros buracos que tem nas 

mesmas. O vereador José Aparecido lembrou que mais uma 

vez alguns exames não estão sendo feitos, mas a secretaria 

não avisa a população, que acabam se deslocando e por 

consequência perdendo a viagem, uma situação dessa não é 

justa com os munícipes. Em relação à limpeza das ruas da 

cidade o colega está correto em lembrar-se da aprovação do 

Código de Posturas que tinha o intuito também de regularizar 

esta questão, foi dado ao Prefeito o prazo de 90 dias para dar 

ciência à população de referida lei, porem a seu ver este prazo 

já venceu e até o momento nada foi feito. Por fim disse que 

esteve em uma conversa com os Deputados Leonardo 

Monteiro e Marquinho Durval, onde o vereador tem uma 

demanda com o Deputado Leonardo Monteiro relacionado à 

área da saúde, afirmando que em breve terá um retorno sobre 

este assunto. O vereador Washington disse que também teve 

o prazer de conhecer o novo médico Dr. Breno, que 
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demonstra ser um bom médico e espera que o Secretário de 

Saúde o mantenha aqui, pois precisamos de médicos bons e 

atenciosos para cuidar do nossa população. 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. 

/LJ& - 
	 K 

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


