
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07061.751/0001-67 

Ata n 04 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 18 (dezoito) 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, 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 presente. Ato continuo o Presidente 

informou que os vereadores Anderson Luiz de Souza e Ciro 

Roberto Viana justificaram sua ausência. Na sequência a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação com 

prazo máximo de 05 minutos para cada. O vereador 

Claudomiro disse aos moradores da região dos Maias que 
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esteve em uma conversa com o Prefeito o qual garantiu que 

ate amanhã será dada uma manutenção nas estradas para que 

o transporte dos alunos possa voltar a ser feito. Continuando 

disse que amanhã teremos uma reunião nesta Casa com 

representantes da CEMIG e CENIBRA para tratar de assuntos 

de interesse publico, entre eles às constantes falta de energia 

no Município, esta reunião será transmitida pela radio para 

que todos possam ficar cientes dos fatos. Solicitou ainda ao 

Prefeito que procure solucionar o problema de inúmeros 

cachorros soltos pela cidade, pois está gerando risco a 

população. O vereador Espedito disse mais uma vez que o 

Prefeito precisar dar atenção às necessidades do Município, 

em reunião foi sugerido que o mesmo licite horas de maquina 

para dar manutenção nas estradas, pois é necessário ter este 

serviço disponível para o Município, mas ate o momento o 

Prefeito não se mostrou solicito quanto a esta questão. O 

vereador Darci disse que esteve há alguns dias em conversa 

com o Prefeito e também com o Secretario de Obras quanto ao 

problema enfrentado pelos moradores do Bairro Magalhães 

com a lama que desce para o bairro nos períodos chuvosos, e 

foi garantido pelos dois que assim que a nova 

retroescavadeira chegar às obras serão iniciadas, informando 
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o vereador que hoje esteve no almoxarifado e confirmou que a 

maquina já esta a disposição do Município, portanto o Prefeito 

disse que o mais rápido possível iniciara as obras, afirmando o 

vereador que prestara total apoio, ajudando no que for 

necessário, que cobrara todos os dias por esta obra, que dessa 

vez ela será realizada. Disse que Graças a Deus neste mandato 

já pode realizar algumas obras no Bairro Magalhaes, como a 

implantação de uma academia popular doada pela deputada 

Arlete Magalhães, com ajuda do Prefeito fez o calçamento da 

pracinha, também o calçamento da Rua Democlides Machado. 

O vereador José Aparecido disse que em relação ao problema 

enfrentado pelos moradores do Bairro Magalhães esteve em 

uma conversa com alguns dos moradores onde eles 

afirmaram que as manilhas já estão a um bom tempo 

disponível a espera da solução do problema, mas que nada é 

feito, a fim de cumprir seu papel de vereador e buscar 

melhorias ao Município propôs aos moradores do bairro que 

se o Prefeito não for realizar a obra por estes dias ira tomar 

uma iniciativa de forma legal, vai protocolar na Prefeitura um 

pedido de autorização para que o vereador juntamente com a 

comunidade do Magalhães realizem esta obra, porque esses 

moradores não podem mais esperar. O vereador Washington 
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pede a todos os munícipes que procurem as pessoas que 

foram ate suas casas pedir voto para os deputados, que os 

mesmos solicitem a eles que não aprovem a Reforma da 

Previdência pleiteada pela Presidência da República, pois os 

mais pobres é que serão prejudicados. Em seguida o 

Presidente usando do mesmo tempo concedido aos nobres 

colegas direcionou agradecimentos ao Sargento Viana e ao 

Soldado Pena Filho pelo serviço de ronda que tem realizado 

na zona rural deste Município, em nome da Câmara Municipal 

agradece a Polícia Militar pelo trabalho desempenhado, que 

nos proporciona maior segurança para que exerçamos o 

nosso direito Constitucional de ir e vir. Ato continuo, solicitou 

ao Secretário da Mesa que faça a leitura de eventuais matérias 

inscritas na Ordem do Dia. Informando o mesmo que consta a 

entrada do Projeto de Resolução n2  001/2019 de autoria da 

Mesa Diretora desta Casa legislativa, que Dispõe sobre a 

autorização para doação de bens inservíveis a este Poder 

Legislativo para o Poder Executivo Municipal, deu entrada o 

Projeto de Lei n2  004/2019 que trata da Revisão Geral Anual 

da remuneração dos Agentes Políticos Municipais para o 

Exercício de 2019 e da outras providencias. Consta ainda, 

requerimento n2  001/2019 de autoria do vereador Ciro 
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Roberto, para fins de que o Poder Executivo, através de sua 

Assessoria Contábil encaminhe a esta Casa Legislativa os 

documentos relativos à prestação de contas realizada neste 

Plenário no dia 18/02/2019. Por fim consta a primeira 

votação do Projeto de Lei n2  003/2019 que Dispõe sobre a 

Denominação dada aos Logradouros Públicos localizados no 

Bairro Madragoa (Loteamento Colina), em relação a referido 

Projeto há parecer advindo das comissões permanentes. O 

Presidente agradeceu ao Secretário, determinou o 

encaminhamento do Projeto de Resolução n2  001/2019 e 

Projeto de Lei n2  004/2019 para as Comissões Permanentes 

emitirem parecer. Colocou em votação o Requerimento n 

001/2019 sendo aprovado por todos os vereadores presentes. 

No presente momento solicitou ao Secretário da Mesa que 

realize a leitura do Parecer referente ao Projeto de Lei n2  

003/2019 que Dispõe sobre a Denominação dada aos 

Logradouros Públicos localizados no Bairro Madragoa 

(Loteamento Colina), após a leitura o Presidente colocou em 

primeira votação o Projeto de Lei n2  003/2019 que foi 

aprovado em primeiro turno por todos os vereadores 

presentes. Dando continuidade o Presidente cedeu a palavra 

ao cidadão Guilherme Nunes, para que se manifeste sobre o 
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tema apontado na inscrição previamente realizada, com prazo 

máximo de 05 minutos. O cidadão Guilherme disse que veio 

solicitar que o Legislativo interceda pela população do Bairro 

Magalhaes junto ao Executivo para a execução da obra de 

reparo na situação da lama que se acumula na entrada do 

bairro durante os períodos de chuva, uma vez que esta 

situação acontece há muitos anos, sendo que essa lama foi 

desviada para o bairro Magalhães de forma irregular, e 

durante seu trajeto além de prejudicar os moradores também 

causa danos ambientais. A situação como todos podem ver é 

grave, uma vez que ele acredita ser necessário o 

acompanhamento de um engenheiro para que esta obra não 

seja feita de qualquer maneira, para que daqui a um tempo 

todo este investimento não seja desperdiçado, por fim 

agradeceu a oportunidade. Passando às considerações finais 

dos vereadores foi concedido o prazo máximo de 05 minutos 

para cada um. O vereador Darci informou ao cidadão 

Guilherme que ele levou o engenheiro do Município até o local 

da obra, sendo feita uma analise pelo profissional que passou 

as informações do que deveria ser executado, afirmando que 

não existe um projeto, mas que o engenheiro ira acompanhar 

a obra. O vereador Claudomiro disse que respeita a todos os 
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colegas, porem precisa dizer que o calçamento da pracinha do 

Magalhães faz parte da gestão passada, sendo um projeto do 

ex-prefeito com o apoio do Deputado Leonardo Monteiro, 

além desta obra existe ainda uma Rua do Bairro Chapadinha, e 

também o calçamento de Mercês de Fortaleza, porem não 

foram executadas na época porque a empresa pegou um 

pouco do dinheiro e não finalizou os trabalhos, agora a 

empresa segunda colocada na licitação vai dar continuidade 

ao que faltou, portanto acredita que a comunidade de Mercês 

de Fortaleza será contemplada, quando esta obra estiver 

concluída ele vira a publico agradecer aos responsáveis, 

Leonardo Monteiro pela liberação da verba, ao Ex-prefeito 

Djalma que elaborou o projeto e também ao Prefeito Ildemar 

Faria que executou a obra, sendo fundamental agradecer a 

todos os envolvidos de maneira geral. O vereador Espedito 

disse que há uns três meses atrás levou o chefe de obras ate 

uma ponte na localidade da Serra do Gavião, sendo a única 

ponte que liga os Municípios de Rio Vermelho e Serra Azul a 

cidade de Felício dos Santos e mostrou a situação precária que 

ela se encontra, sendo uma urgência o seu reparo, porque ela 

esta desmoronando, o chefe de obras garantiu que faria o 

mais rápido, porem ate o momento nada foi feito, pede mais 
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uma vez que solucionem este problema. O vereador José 

Aparecido reforçou as palavras do cidadão Guilherme, disse 

que esta procurando uma solução para este problema, a 

proposta que ele fará ao Prefeito tem como uma das intenções 

fazer uma pressão subjetiva para que se execute a obra, com 

esse pedido o Prefeito terá três opções de resposta, a primeira 

uma negativa ao pedido do vereador, sendo que assim o 

Prefeito terá de executar a obra, a segunda uma não resposta 

que será um descaso com a população, e a terceira autorizar, 

sabendo que assim os moradores juntamente com o vereador 

realizará a obra. Diante do que o colega Darci informou, ele ira 

protocolar o oficio na Prefeitura e aguardar, se não iniciarem 

as obras dentre poucos dias ele cobrará uma resposta a seu 

ofício. O vereador Washington concorda com o colega em 

dizer que um pedaço da Rua do Bairro Magalhaes foi emenda 

do Deputado Leonardo Monteiro e projeto do Ex-prefeito 

Djalma, assim como o calçamento de uma Rua no Distrito de 

Pedra Menina que esta sendo executada agora, sendo que em 

seguida será feito em Mercês de Fortaleza. Finalizando 

reiterou o pedido ao Prefeito sobre o abastecimento de 

algumas famílias em Pedra Menina, que mais uma vez estão 

sem água, sendo preciso olhar esta questão com urgência. Por 
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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 

presente 
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