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

Ata n2  07 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 15 (quinze) dias do mês de 

abril 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, 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 presente. Dando 

continuidade o Presidente cedeu a palavra aos vereadores 

para manifestação com prazo máximo de 05 minutos para 

cada. O vereador Roberto cobrou do Prefeito e da Secretária 

de Educação a solução do problema da comunidade do São 

Gregório que foi falado na reunião passada, referente à 
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péssima situação das estradas, sendo que inúmeras crianças a 

partir de amanhã ficaram sem o transporte escolar se não for 

dada manutenção nas estradas. Continuando falou sobre a 

questão da construção da nova sede da Escola do Galdino 

conhecido como grupo de lata, a seu entender essa construção 

esta sendo iniciada de forma errada, pois o terreno pertence 

ao estado, à documentação esta toda enrolada, por isso 

gostaria de saber como o Município investe em uma 

construção correndo o risco de o proprietário real tomar 

posse e mais uma vez o Município vir a ser prejudicado, em 

seguida disse aos moradores do Bairro Torrado 

especificamente da Rua Eustáquio Heredes e Travessa 

Joaquim da Rocha que segundo o Poder Executivo informa o 

Município possui o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em 

conta para execução das obras de reparo das ruas, porem 

gostaria de saber do Prefeito o porquê do dinheiro constar 

disponível desde 2018 e até o momento nada ter sido feito 

pelos moradores. O vereador Claudomiro convidou a todos 

para o evento que acontecera no dia 12  de maio em 

homenagem ao dia do trabalhador, que se iniciara na praça 

com destino ao Pesque Pague Souza onde acontecerá uma 

palestra com o tema referente à Reforma da Previdência, 
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estará presente os Deputados Leonardo Monteiro e 

Marquinhos, afirmando o vereador ser totalmente contra essa 

reforma da Previdência, pois a mesma prejudicará muito os 

trabalhadores rurais. Em seguida disse que esteve 

conversando com o Prefeito sobre a manutenção das estradas 

onde solicitou mais uma vez sobre o trecho da estrada 

próximo a Fazenda de Mauro Miranda onde o mato esta 

tomando conta da estrada, gerando grande risco a todos que 

transitam por aquela localidade, por isso é preciso limpar 

antes, para depois fazer o patrolamento, aproveitou para 

solicitar mais uma vez à limpeza das ruas da cidade. O 

vereador Espedito disse que mais uma vez vem pedir ao 

Prefeito e ao Secretário de Obras que realize a limpeza das 

ruas da cidade, o Código de Posturas foi aprovado pelo 

Legislativo porem até o momento não foi colocado em vigor, 

pediu ainda que o Prefeito tampe os buracos das ruas, pois a 

cidade esta tomada por buracos, acarretando prejuízos aos 

motoristas, por fim reforçou as palavras do colega Claudomiro 

afirmando que primeiro é preciso fazer a limpeza do mato que 

tomou conta da estrada para depois realizar o patrolamento. 

O vereador José Aparecido disse que em conversa com o 

colega Darci foi informado que o Prefeito garantiu que após a 
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Semana Santa a maquina será destinada ao Bairro Magalhães 

para solucionar o problema da lama. Disse ainda que a 

Câmara recebeu uma resposta do Executivo quanto ao 

questionamento sobre o andamento das obras dos 

loteamentos Gameleira e Vale das Brisas, onde foi informado 

que o loteamento Gameleira esta com as obras paralisadas, já 

o loteamento Vale das Brisas não esta paralisado no papel, 

mas está paralisado na realidade, pois quase não se vê 

nenhuma máquina trabalhando e muito menos operários, 

solicita que o Executivo através do seu Jurídico venha a 

acionar as empresas responsáveis para uma solução, pois o 

vereador recebeu informações extraoficiais de pessoas que 

conhecem os empreiteiros que os mesmos não possuem 

condições financeiras de bancar um empreendimento desses, 

afirmando que a parte da Câmara foi feita, analisando o 

Projeto e verificando os benefícios que trará ao Município, 

porem a parte de verificar a capacidade de execução das obras 

pelas empresas é responsabilidade do Jurídico do Executivo, 

para que se evitem os problemas que estamos tendo agora, 

por isso pede ao Prefeito que acione esses responsáveis para 

dar uma solução a esta questão. Usando do mesmo tempo que 

seus colegas o Presidente aproveitou a oportunidade para 
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agradecer a seus colegas pela presença no evento de 

inauguração da Sede da Banda de Música Imaculada 

Conceição, bem como agradecer o apoio incondicional para 

que o referido recinto fosse construído. Passando a Ordem do 

Dia o Presidente solicitou ao Secretário que realize a leitura 

de eventuais matérias. Informou o mesmo que consta a 

segunda votação do Projeto de Lei n2  001/2019 que "Dispõe 

sobre a Revisão Geral Anual das remunerações dos Servidores 

Públicos do Poder Executivo". Colocado em segunda votação o 

Projeto de Lei n2  001/2019 foi aprovado mais uma vez por 

todos os vereadores presentes. Finalizando a reunião a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final, 

com prazo máximo de 05 minutos. O vereador Roberto pede 

aos vereadores que ajudem a verificar a questão do dinheiro 

disponível para as obras das ruas do Bairro Torrado. 

Informou o Presidente que o Prefeito afirmou que o inicio das 

obras do Bairro Torrado não ira demorar. O vereador José 

Aparecido reforçou a fala do colega sobre o Código de 

Posturas do Município, onde já deveria estar sendo colocado 

em pratica, como exemplo a questão do entulho nas ruas, pois 

a cidade não possui empresa para executar este serviço, pensa 

o mesmo que a prefeitura poderia disponibilizar este serviço 
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cobrando uma pequena taxa ao munícipe que o contratar, 

outra questão é o problema dos buracos na cidade, pede ao 

Prefeito que tome proveniências para este problema que afeta 

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 prsentes.,à 	- 
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