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

Ata n2  08 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 06 (seis) dias do mês de maio 

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 e José Aparecido dos Santos (Zé Canas). 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 solicitou ao Secretário da Mesa 

Diretora que fizesse a leitura de eventuais matérias de 

expediente. Informou o mesmo que se encontra na secretaria 

desta Casa Legislativa para conhecimento de todos, cópia do 

plano Municipal Decenal de atendimento Socioeducativo do 
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Município de Rio Vermelho 2018/2028 encaminhado pelo 

poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Além disso, também se 

encontra na Secretaria desta Casa Relatório de Atividades 

desenvolvidas pelo escritório da EMATER no nosso Município 

no ano de 2018. Apresentou a indicação do Vereador 

Claudomiro Alves com intuito de solicitar ao Executivo 

providencias quanto aos inúmeros cachorros de rua que estão 

perambulando pela cidade, trazendo riscos a população. 

Dando continuidade o Presidente cedeu a palavra aos 

vereadores para manifestação, com prazo máximo de 05 

minutos para cada vereador, conforme Artigo 145 do 

Regimento Interno. O vereador Roberto Viana iniciou 

informando o valor recebido pelo Município no mês de abril, 

lembrando a população que todo mês o Município recebe suas 

verbas, porem continua sem saber onde está sendo investidas 

essas verbas, porque ele não vê nenhuma melhoria para o 

Município. Continuando disse que o problema da Rua 

Eustaquio Heredes continua do mesmo jeito. Com  a palavra o 

vereador Claudomiro Alves reforçou sua indicação para 

providencias quanto aos inúmeros cachorros de rua que 
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transitam pela cidade, porque além de causar muita sujeira 

nas ruas, existem alguns casos de ataque de cachorros a 

Munícipes. Seguindo disse a população do Bragança que 

esteve em uma conversa com o Secretário de Obras 

solicitando o reparo de uma ponte que esta quebrada na 

comunidade há alguns dias, e foi informado pelo Secretário 

que ainda essa semana essa questão será solucionada, em 

relação ao capim que esta tomando conta das estradas 

próxima à fazenda de Mauro Miranda, o mesmo tinha falado 

com o Prefeito que alguns moradores daquela região se 

prontificaram a fazer essa limpeza, porem o operador da 

maquina Luiz Carlos disse que apenas roçar esse capim não 

seria indicado, porque não teria lugar para colocar os 

entulhos e, portanto o patrolamento seria prejudicado, o certo 

é retirar o capim com a máquina, explicou esta questão para o 

Prefeito que prometeu que ainda essa semana seria feito este 

serviço. Pedindo ao Prefeito que honre essa promessa, pois 

além dos nossos munícipes, os moradores da cidade de Felício 

dos Santos também têm como único acesso a Rio Vermelho 

essa estrada, que esta muito perigosa de transitar. A palavra 

foi cedida ao vereador Espedito Barbosa que solicitou que o 

Advogado da Casa realizasse a leitura de um esclarecimento 
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escrito pelo vereador, referente ao pedido de indenização 

feito pela Radio River FM a ele, relacionado aos atentados 

sofridos pela mesma, informado que o pedido de indenização 

foi rejeitado pela Justiça, pois nenhuma prova foi apresentada 

contra sua pessoa e as acusações são todas infundadas. 

Continuando o vereador disse mais uma vez ao Executivo na 

pessoa do Secretário de Obras que faça a limpeza das ruas da 

cidade, bem como efetuar a operação tapa buracos, pois a 

situação da cidade esta feia. O vereador José Aparecido disse 

falar agora como membro do Comitê de Combate a Dengue, 

onde em uma reunião foi proposto por ele uma emenda ao 

Código de Posturas com intuito de dar autoridade ao fiscal de 

adentrar as residências que não se encontrar morador ou 

consequentemente estiver fechada por algum outro motivo, 

realizou a leitura de alguns artigos da Lei Federal n2  

13.301/2016 que ampara esta questão de iminente perigo a 

saúde pública. Continuando parabenizou a equipe Ação e 

Determinação pelo evento realizado no Parque de Exposições 

da cidade, sendo que os eventos realizados por essa equipe 

são revertidos em doação para entidades de nossa 

comunidade. Solicitou ainda ao Executivo que verifique uma 

manilha quebrada na comunidade do Córrego do Burro que 
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esta gerando riscos a população. Aproveitou para solicitar do 

Prefeito a manutenção das ruas Francisco Gomes do Real, 

Joviano Eloi de Araújo e Inácio Lourenço de Mendonça todas 

no Bairro Magalhães, uma vez que as mesmas estão 

abandonadas pelo serviço publico, porque não possuem 

calçamento, não possuem coleta de lixo, rede esgoto apenas 

em alguns pedaços e mesmo assim porque os moradores 

realizaram a obra, por isso pede ao Prefeito que providencie 

melhorias nesta rua para que a população tenha uma moradia 

digna. Em relação à Rua José Coelho da Silva os moradores 

solicitam a colocação de um poste de iluminação. Continuando 

parabenizou ao Secretário de Agricultura Richard Costa pelo 

empenho na realização de cursos destinados a capacitação do 

meio rural, ministrados pelo SENAI, afirmando que ele mesmo 

realizou um desses cursos e ficou muito satisfeito. Por fim o 

Presidente usou do mesmo tempo destinado aos colegas para 

em nome da Câmara Municipal parabenizar a todos os 

trabalhadores, de todos os segmentos e origens pela 

passagem do dia do trabalhador no dia 12  de maio. Ato 

continuo, solicitou que o Secretario da Mesa realizasse a 

leitura das matérias constantes da Ordem do Dia. Informando 

o mesmo que deram entrada nesta Casa os Projetos de lei n9  
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006, 007, 008 e 009 de 2019, todos de autoria do Poder 

Executivo Municipal. Dispõe o Projeto 006 sobre "As 

Diretrizes Gerais para Elaboração e Execução da Lei 

Orçamentaria para o Exercício Financeiro de 2020 e da outras 

providencias". Projeto n2  007, por sua vez, visa angariar 

autorização Legislativa para "A concessão de uso de bem 

Público Municipal à banda de música Imaculada Conceição e 

da outras providências". O Projeto de Lei n2  008 busca "A 

concessão de benefícios para pagamento de débitos inscritos 

na divida ativa, estabelece normas para sua arrecadação 

administrativa e da outras providencias". O Projeto n2  009 

busca "Autorização Legislativa para que o Poder Executivo 

Municipal doe imóvel ao Estado de Minas Gerais, para realizar 

a construção da sede do Centro Estadual de Educação 

Continuada "Mestra Chiquinha Carvalhais", em contrapartida 

de uma doação a ser feita pelo Estado de Minas Gerais ao 

Município de Rio Vermelho do imóvel urbano localizado na 

Rua Bernardino Carvalhais. Informo, ainda, que em relação ao 

Projeto de Lei n2  009/2019 há pedido de apreciação em 

caráter de urgência, nos termos dos artigos 126 e 128 do 

Regimento Interno. Dando continuidade o Presidente 

determinou o encaminhamento dos Projetos 006, 007, 008 
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para as Comissões Permanentes para emissão de respectivos 

pareceres. Em relação ao Projeto 009 solicitou que o 

Secretario realize a leitura das motivações apontadas pelo 

chefe do Poder Executivo para amparar o seu pedido de 

urgência de trâmite do referido projeto. Após a leitura do 

mesmo, o Presidente colocou em votação o pedido de 

urgência, lembrado que a votação é tão somente do pedido de 

urgência do Projeto 009 e não em relação ao seu mérito, em 

seguida o pedido de urgência foi aprovado por 06 votos 

contra 01. Dando continuidade no presente momento por 

haver inscrições para pronunciamento no momento destinado 

a Tribuna Livre do cidadão o Presidente cedeu à palavra aos 

munícipes Maria Josefina e Newton César, bem como ao 

Assessor Jurídico do Poder Executivo, o advogado Gustavo 

Bertolini e ao Secretário de Saúde Erasmo. Com  a palavra a 

cidadã Maria Josefina disse estar presente a reunião para 

direcionar os mais sinceros agradecimentos ao vereador Dedé 

pelos serviços prestados a comunidade dos Pintos. Com  a 

palavra o munícipe Newton César disse estar presente para 

solicitar ajuda dos vereadores na realização de uma obra na 

comunidade Lages de Baixo, que se trata da construção de 

uma barragem na localidade, esta obra foi prometida pelo 
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atual Prefeito durante sua campanha, mas ate o momento ele 

não fez nada pelos moradores da região, ficando apenas nas 

promessas, disse que trouxe para conhecimento dos 

vereadores vídeos comprovando que não tem água para os 

moradores, e a pouca que existe esta imunda, sem condições 

de uso. O vereador José Aparecido disse que tem 

conhecimento do serio problema enfrentado por esta 

comunidade, disse que por muitas vezes cobrou do Prefeito 

esta obra, mas infelizmente ainda não obteve êxito em seus 

pedidos. Informando o Presidente que ira cobrar do Prefeito 

esta questão. Em seguida a palavra foi cedida ao advogado 

Gustavo, que iniciou dizendo que sua presença se da para 

esclarecer alguns pontos sobre o Projeto 009 referente à 

doação permuta do Município com o Estado de Minas Gerais, 

disse que os nobres vereadores sabem que a rodoviária 

Municipal foi construída em meados do ano de 2006, esse 

problema do terreno em que foi construída, bem como o 

espaço que abrigava o grupo de lata vem sendo um problema 

de anos que o Município enfrenta, no ano de 2017 deu-se 

inicio a uma nova tramitação para resolver esta questão da 

documentação do referido terreno, aproveitou para realizar 

uma breve leitura da ata de uma reunião ocorrida no mês de 
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abril do ano de 2017 estando presentes representantes de 

todos os setores envolvidos nesta pendência, após esta 

reunião o Estado fez a exigência da regularização fundiária de 

um terreno do Município localizado no Bairro Alto do Rosário 

que ate aquele momento o Município não possui o registro do 

terreno, esse registro foi finalizada em dezembro de 2018, 

após isso toda a documentação foi encaminhada ao Estado 

para ver se teria mais alguma pendência a ser solucionada 

para dar continuidade à doação do Estado, com essa troca de 

governo ocorrida este ano, o Estado solicitou que o Município 

aguardasse a organização do novo governo para dar 

continuidade ao trâmite, agora no mês de março foi recebido 

um documento do Governo do Estado solicitando que o 

Município atualizasse toda a documentação já enviada para 

que seja dada continuidade ao processo, em meados do dia 12 

de abril deste ano foi recebido um e-mail da Superintendência 

de Ensino de Diamantina solicitando o envio da Lei Municipal 

que autoriza o trâmite de permuta dos terrenos, por isso o 

encaminhamento deste Projeto ao Legislativo, o pedido de 

urgência se da através da solicitação de agilidade feita pela 

Regional de Ensino de Diamantina, por fim agradeceu a 

oportunidade se colocando a disposição. A palavra foi cedida 
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ao Secretário de Saúde Erasmo, que iniciou pedindo a 

cooperação dos munícipes quanto à limpeza de seus terrenos 

para um melhor controle da Dengue, o nosso Município possui 

o Comitê de combate a Dengue, durante a reunião foram 

traçadas metas para esse combate, pois existem casos 

confirmados da doença em nossa cidade, no dia 29/04 

iniciaram-se as visitas dos agentes de saúde as residências 

para a ajuda de verificar e limpar os possíveis criadores. Foi 

utilizada também a aplicação de inseticida nas áreas mais 

criticas alerta a população que esta aplicação de inseticida é 

feita de forma planejada, podem ficar tranquilos quanto aos 

locais de aplicação, pois são feitas as analises da área e do 

alcance do produto. Pede à população que em caso de suspeita 

de dengue procurem imediatamente atendimento médico. 

Continuando disse que o problema da falta de médico na 

cidade se da pela dificuldade de contratar este profissional, 

ele fica sempre atento à procura de médico para atuar em Rio 

Vermelho, mas infelizmente ele não esta encontrando, pois 

sempre que procura um médico ele já está com outras 

propostas, ele sabe que o numero de médicos em Rio 

Vermelho é muito baixo, não é o que ele quer para o 

Munícipio, porém para o momento é o que temos a disposição. 
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Neste instante o vereador Roberto solicitou que o Secretário 

de um esclarecimento sobre a falta de remédios na 

farmacinha popular. Disse o Secretário que os vereadores 

podem visitar o deposito de remédios da farmácia básica e 

constatar que existem sim os medicamentos, o que muitas 

vezes acontece é que a indicação de medicamento vai de cada 

profissional médico, eles indicam talvez de um laboratório ou 

de outro, e pode acontecer de não ter tal medicamento, mas é 

uma inverdade que a farmácia não possui nenhum 

medicamento, talvez não exista o numero necessário que a 

população merece e necessita, existem ainda burocracias 

enfrentadas pelo Município na compra de medicamentos 

pelas empresas autorizadas pelo Estado. Finalizando a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. O 

vereador Anderson agradeceu os elogios da Maria Josefina, ele 

disse que faz o que pode pelos munícipes, mas infelizmente 

existem inúmeras coisas que estão fora do seu alcance, fica 

muito sentido de não poder ajudar mais o Município. O 

vereador Darci disse que a situação de aguardar a boa 

vontade do Prefeito para solucionar os problemas é muito 

difícil, a obra de reparo do problema da lama do Bairro 

Magalhaes é um exemplo, por diversas vezes inclusive mais de 
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uma vez por dia vai ate Executivo cobrar este serviço, ficou 

acertado que o serviço será feito semana que vem, estão 

apenas aguardando pneus novos para a máquina. Com  a 

palavra o vereador Roberto disse que em relação ao pedido de 

urgência do Projeto 009 ele foi contra porque é muito 

desconfiado desses pedidos de urgência porque na maioria 

das vezes é para prejudicar o Município, todos os Projetos que 

chegaram com esse tipo de pedido e ele não tiver total 

conhecimento do conteúdo irá votar contra, não porque é 

oposição, mas sim porque gosta de ter consciência do que esta 

votando. Continuando disse que a Câmara possui apenas duas 

reuniões por mês, acaba que recebe os Projetos no dia da 

reunião e por isso ele se sente perdido, porque são muitos 

projetos entregues ao mesmo tempo e na hora da reunião, por 

isso acha que não tem possibilidade de votar consciente nesta 

situação. O vereador Espedito disse ao colega Roberto que ele 

votou a favor do pedido de urgência do Projeto 009 e não em 

relação ao mérito do mesmo, para emitir seu voto em relação 

ao Projeto ele ira levar cópia para casa e terá o prazo de 15 

dias ate a próxima reunião para analisar todo o conteúdo do 

mesmo, e somente depois deste período apresentar seu voto 

em relação ao Projeto, lembrando que todos os colegas 

12 
Rua João Antônio Carvalhais, 351 - Centro - Rio Vermelho/MG - CEP 39170-000 - Tel.: (33) 3436-1124 



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

possuem o mesmo prazo para analisar referidos Projetos. O 

vereador Claudomiro solicitou que os funcionários da COPASA 

dêem uma maior atenção a água que é distribuída a 

população, porque ela esta chegando muito suja e com mau 

cheiro, gerando grande risco a todos. Disse ainda ao chefe da 

vigilância sanitária que de uma olhada com urgência em um 

local que é usado como área de descarte de restos de animais, 

sendo que isso ocorre em cima de córrego que desagua no rio 

barreiras, levando em consideração que agora a COPASA esta 

captando água deste rio para ajudar no abastecimento da 

cidade, trazendo grande risco a saúde da população. Disse que 

a questão do número reduzido de médicos em Rio Vermelho é 

muito preocupante, o Secretário deu um pequeno 

esclarecimento dos motivos porem gostaria de maiores 

informações sobre isso, porque esta questão é muito seria, 

por fim desejou um feliz dia das mães antecipado a todas. O 

vereador José Aparecido reforçou seu pedido em relação às 

ruas do bairro Magalhães, porque a população esta sofrendo 

muito. Disse que em relação ao pedido de urgência ao Projeto 

009 é para desafogar pendências que se arrastam por muito 

tempo pelo Executivo, se fosse para olhar o lado da 

articulação politica era hora dos vereadores barrarem este 
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pedido, porem se isso for feito os munícipes ficariam muito 

prejudicados porque a rodoviária continuaria de forma 

irregular, a escola tão necessária ficaria sem construir, mesmo 

ele sendo adversário politico do Prefeito ele percebe o que 

realmente é importante para o Município. 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 verèadores presentes. 
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