
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.751/000167 

Ata n2  10 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 03 (três) dias do mês de 

junho 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 

presente. Dando continuidade o Presidente solicitou ao 

Secretário da Mesa Diretora que fizesse a leitura de eventuais 

matérias de expediente. Informou que consta a entrada da 

Indicação do vereador Washington Barroso destinado ao 

Chefe do Poder Executivo solicitando que seja realizada a 
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operação tapa buraco na Rua Sagrado Coração de Jesus no 

Distrito de Pedra Menina. Deu entrada ainda a Indicação do 

vereador Roberto Viana destinada ao Prefeito Municipal 

solicitando informação sobre os valores arrecadados com o 

leilão de veículos ocorrido recentemente, bem como informar 

com o que foram gastos estes valores. Dando continuidade a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação, com 

prazo máximo de 5 minutos para cada. O vereador Roberto 

iniciou apresentando um manifesto de repudio a Secretária 

Municipal de Educação pela forma que ela esta conduzindo os 

trabalhos, porque na ultima sexta feira o vereador recebeu 

alguns áudios onde a Secretária de Educação fala varias coisas 

a seu respeito, no ano de 2017 aconteceram fraudes na 

licitação do transporte escolar, os vereadores tem por 

obrigação e função fiscalizar estas questões, porem desde o 

ano passado os donos de transporte escolar apontam ele, o 

vereador Roberto como um perseguidor, que fica 

denunciando as questões do transporte escolar sendo isso 

uma mentira, diante dos áudios que todos vão ter 

conhecimento ele fez um boletim de ocorrência para se 

resguardar das coisas faladas nos áudios assim como se 

proteger de algumas ameaças também constantes nos áudios, 
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também elaborou um requerimento solicitando que a 

Secretária de Educação venha a esta Casa Legislativa provar 

para ele como vereador quantas vezes e quais vezes o mesmo 

foi a secretaria denunciar assuntos relacionados ao transporte 

escolar, deixando claro a todos os estes motoristas que ele 

não foi a secretaria em momento algum fazer denuncias. O 

vereador Claudomiro iniciou dizendo que há uns oito dias 

atrás ele e o colega Darci estiveram no posto de saúde do 

centro onde puderam ver que a rede de esgoto do hospital 

estava voltando todo dentro do posto de saúde, o mau cheiro 

estava insuportável, no mesmo instante ele ligou para o 

Secretário de Saúde pedindo que ele fosse ate o local para 

uma conversa sobre o problema e procurarem juntos a 

solução, porem o secretário disse que não poderia ir porque 

estava resolvendo outras questões, ele não atendeu ao pedido 

dos vereadores, diante da negativa do secretario em 

solucionar o problema o vereador foi ate a Policia e fez um 

boletim de ocorrência contra o Secretário de Saúde e 

encaminhara este boletim ao Ministério Publico, lembrando 

que o secretário esteve em uma das nossas reuniões 

solicitando que a população mantenha suas casas e terrenos 

limpos para evitar a dengue, porem o problema do esgoto 
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vazando no posto já acontecia a uns 90 dias, e isso sim era um 

foco enorme de dengue, por isso o secretário antes de cobrar 

dos outros precisa primeiro cuidar dos seus estabelecimentos. 

Continuando disse que o Secretario de Saúde não tem 

interesse em ajudar o Munícipio, porque o vereador 

juntamente com mais dois colegas foram ate a Prefeitura 

informar ao Prefeito que o Deputado Leonardo Monteiro 

disponibilizou um recurso de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

para a área da saúde, destinando esta verba a reforma dos PSF 

do Município, porem o secretário disse que os postos de saúde 

do Município não estavam precisando de reforma, todos 

sabem que recurso é sempre bom, os postos do Município 

precisam sim de reforma, porem o secretário não quis receber 

verba de deputado que ele não apoia. Com  a palavra o 

vereador José Aparecido solicitou ao Prefeito que autorize a 

limpeza das estradas no sentido de Pedra Menina, que foram 

patroladas, mas não forma limpas, existem curvas muito 

perigosas que estão com a visão comprometida por causa do 

mato que toma conta da estrada, gerando grande risco a todos 

que transitam por lá. O vereador Washington disse que a 

situação colocada pelo colega sobre a verba disponibilizada 

pelo Deputado Leonardo Monteiro realmente aconteceu, o 
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secretário precisa ter mais consciência com as coisas, na 

situação difícil que o Município se encontra não podemos 

desperdiçar verbas apenas por questão politica. Continuou 

solicitando que o Prefeito dê início as obras da rede esgoto no 

morro que dá acesso ao campo de futebol da Pedra Menina. 

Usando do mesmo tempo o Presidente agradeceu ao 

Presidente e Tesoureiro da Associação de Comerciantes de 

Rio Vermelho pelo apoio financeiro dado a Banda de Música 

Imaculada Conceição na reforma de algumas cadeiras. Ato 

continuo o Presidente solicitou ao Secretário da mesa que 

realize a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia. 

Informou o mesmo que deu entrada nesta Casa o Projeto n 

010/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, o qual 

"Dispõe sobre a instituição do programa de subsidio de horas 

de maquinas para melhorias nas propriedades rurais, urbanas 

e para as empresas do Município de Rio Vermelho e da outras 

providencias". Por sua vez consta da ordem do dia a primeira 

votação do Projeto de lei n2 011/2019, de autoria do vereador 

José Aparecido dos Santos, que "Dispõe sobre a realização de 

seminário antidrogas no 12  semestre do ano letivo nas escolas 

da rede Municipal de ensino". Primeira votação do Projeto de 

Lei n2  006/2019 de autoria do Poder Executivo que "Dispõe 

5 

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 

sobre as Diretrizes Gerais para elaboração e execução da Lei 

Orçamentaria para o exercício financeiro de 2020". Já em 

segundo turno de votação encontram-se os seguintes 

projetos; Projeto de Lei n2  005/2019 de autoria do vereador 

Washington Barroso, que "Dispõe sobre a Denominação 

conferida a Logradouro público localizado no Distrito de 

Pedra Menina"; e Projeto de Lei nQ 007/2019, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, por via do qual o Poder Executivo 

busca por autorização deste Poder Legislativo para a 

concessão de Bem Público Municipal à banda de música 

Imaculada Conceição. Dando continuidade o Presidente 

colocou em segunda votação o Projeto de lei n2  005/2019 de 

autoria do vereador Washington Barroso que "Dispõe sobre a 

Denominação conferida a Logradouro público localizado no 

Distrito de Pedra Menina", sendo aprovado por toda a 

Edilidade. Colocado em segunda votação o Projeto de Lei n 

007/2019 por via do qual o Poder Executivo busca por 

autorização deste Poder Legislativo para a concessão de Bem 

Público Municipal à banda de música Imaculada Conceição, 

sendo aprovado por unanimidade. No presente momento 

colocou em primeira votação o Projeto de Lei n2  011/2019 de 

autoria do vereador José Aparecido dos Santos, que "Dispõe 
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sobre a realização de seminário antidrogas no 12  semestre do 

ano letivo nas escolas da rede Municipal de ensino", porem 

antes solicitou a leitura do parecer, após apresentação o 

Projeto foi colocado em votação e aprovado por todos os 

vereadores. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei n 

006/2019 de autoria do Poder Executivo que "Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais para elaboração e execução da Lei 

Orçamentaria para o exercício financeiro de 2020", porem 

antes solicitou que seja realizada a leitura do Parecer, após o 

manifesto o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado 

por toda a Edilidade. Continuando foi apresentado o 

Requerimento de autoria do Vereador Roberto Viana no qual 

solicita a convocação da Secretária Municipal de Educação 

para comparecer na próxima reunião ordinária desta Casa 

para prestar esclarecimentos sobre assuntos relacionados à 

referida secretaria, em seguida o requerimento foi colocado 

em votação sendo aprovado por unanimidade. Passando as 

considerações finais a palavra foi cedida aos vereadores. O 

vereador Roberto informou o valor arrecadado pelo 

Município no mês de maio, pedindo aos munícipes que dêem 

muita atenção a estes valores informados, pois o Município 

não fica sem receber a verba mensal, porem ele não vê em que 
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esse dinheiro é gasto. O vereador Claudomiro gostaria de 

agradecer ao Prefeito pela limpeza e reparos feitos na estrada 

próxima à fazenda de Mauro Miranda, os moradores da região 

estão muito satisfeitos. O vereador José Aparecido informou 

que esteve em uma conversa com um dos assessores do 

Deputado Gustavo Valadares, onde foi informado, que o 

Deputado apresentou uma emenda chamada Emenda 

Impositivo com o intuito de liberar verba para reformar o 

campo de futebol da Chapadinha. Continuando agradeceu aos 
nobres colegas pelo apoio na primeira votação do Projeto n 

011. 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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