
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

Ata n9  16 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. Reuniram-se aos cinco dias do mês de 

agosto de 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 e com base no 

que dispõe o artigo 141, combinado com o artigo 145, 

ambos do Regimento Interno, o Presidente, por ordem 

alfabética, concedeu a palavra aos Vereadores para 
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breves comentários sobre assunto de interesse público. 

O vereador Anderson de Souza aproveitou a 

oportunidade para agradecer ao ex-secretário de obras 

Juvenal Pereira Bravo pelo apoio dado em tudo que ele 

precisou, aproveitando também para se desculpar por 

alguns momentos que se exaltou com o ex-secretário, 

continuando o vereador disse ainda ao novo secretário 

de obras que está satisfeito em ver a maquina fazendo a 

limpeza do Bairro Madragoa, e pede ao mesmo que 

mantenha este serviço em toda a cidade. O vereador 

Roberto Viana iniciou informando o valor arrecadado 

pelo Município no mês de julho, afirmando que neste 

período a arrecadação do Município ultrapassou a casa 

dos dois milhões de reais, na oportunidade aproveitou 

para falar sobre o caminhão do Município que esta na 

oficina a mais de um ano, e ate agora nada foi resolvido, 

informou ainda sobre o veiculo da saúde que abriga um 

consultório dentário móvel, que se encontra a mais de 

dois anos parado na zona rural do Município 

especificamente na fazenda do Kaká, toda vez que ele 

questiona sobre o abandono deste veiculo é informado 

que o atendimento será iniciado, porem ate hoje isso não 
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aconteceu, gostaria que fosse tomada providencias para 

esta questão uma vez que este veículo é do Município e 

poderia estar atendendo a muitas pessoas. Dando 

continuidade disse o vereador que já foi feito uma 

indicação para solicitar providencias quanto à 

iluminação da rodoviária e o reparo de um banheiro na 

mesma, porem gostaria de saber a resposta desta 

solicitação. Pediu ainda que o Executivo providencie o 

reparo de uma rede esgoto que esta vazando em frente 

ao hospital, gerando desconforto a todos. Com  a palavra 

o vereador Claudomiro Alves iniciou solicitando ao 

Secretário de Obras que dê atenção a uma estrada da 

comunidade do Batatal que esta muito ruim e gerando 

riscos aos alunos que utilizam o transporte escolar, disse 

ainda que esta sendo feito o patrolamento na 

comunidade dos Maia e esta ficando muito bom o 

serviço, porem como o tempo esta muito seco e nessa 

região existem muitos morros de difícil acesso e devido 

ao acumulo de poeira esta complicado transitar na 

localidade, por isso pede que enviem o caminhão pipa 

para molhar a estrada. O vereador Espedito Barbosa 

aproveitou para pedir desculpas ao ex-secretário Juvenal 
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por algum incômodo e também agradeceu pelo trabalho 

prestado ao Município, desejando boas vindas ao novo 

Secretário de Obras Vantin. Com  a palavra o vereador 

José Aparecido também agradeceu ao ex-secretário de 

obras Juvenal Pereira Bravo pelo trabalho 

desempenhado. Continuando disse aos moradores do 

Bairro Torrado em especifico da Rua Joaquim Rocha que 

o mesmo conversou com o novo secretário de obras 

Vantuil Oliveira que informou que já mandou consertar 

um pequeno defeito no outro caminhão pipa do 

Munícipio, lembrando que não esta falando do caminhão 

pipa que faz o abastecimento de algumas áreas da 

cidade, na verdade é um caminhão menor que estava 

parado, e que em breve ele mandara jogar água nas ruas 

do Bairro Torrado que necessitam, disse ainda que o 

mesmo informou que também enviara o caminhão pipa 

ao Bairro Cascalheira. O vereador Washington Barroso 

iniciou parabenizando a todos os PSF pelo bom 

desempenho em especifico o da Pedra Menina que ficou 

em primeiro lugar na avalição do (PMAC) Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica, aproveitou para cobrar do Prefeito o 
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envio do Projeto de Lei que autoriza o pagamento de 

gratificação aos funcionários deste setor pelo bom 

trabalho desempenhado. Continuando cobrou mais uma 

vez do Executivo a obra de reparo na Rua Jacinta 

Ferreira de Oliveira em Pedra Menina, onde esta 

correndo a céu aberto à rede esgoto gerando um mau 

cheiro insuportável, lembrando que o encanamento para 

a obra esta do Distrito desde o fim do mandato do 

Djalma e ate o momento nada foi feito para ajudar as seis 

famílias que moram nesta rua. Usando do mesmo tempo 

destinado aos colegas o Presidente aproveitou a 

oportunidade para informar que no dia 18 de julho 

esteve reunido com o Coordenador Regional do DER em 

Diamantina, ao qual foi solicitada a urgente tomada de 

providencias para o melhoramento do trecho da MG10 

que liga Rio Vermelho a Serra Azul de Minas haja vista 

que esta se encontra em péssima condição de rodagem, 

em relação ao pleito ele obteve o compromisso do 

referido coordenador no sentido de buscar soluções para 

o problema apontado. Aproveitou ainda para 

parabenizar ao Padre Salomão pela passagem do dia do 

Padre ocorrida ontem. Ato continuo o Presidente 
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solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que realizasse a 

leitura das matérias constantes da Ordem do dia. Iniciou 

informando a entrada do Projeto 015/2019 de autoria 

do Chefe do Poder Executivo Municipal, através do qual 

visa alterar e acrescer dispositivos a Lei 1.137/2011, que 

trata da Politica Municipal de Atendimento aos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Consta, ainda, a entrada do 

Projeto de Lei n2  016/2019 que dispõe sobre o serviço 

de acolhimento institucional na modalidade Abrigo 

Institucional para crianças e adolescentes no Município 

de Rio Vermelho e da outras providencias. Além disso, 

consta da ordem do dia a primeira votação em relação ao 

Projeto de Lei n2  013/2019, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Dispõe sobre a constituição do 

serviço de inspeção Municipal e os procedimentos de 

inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam 

produtos de origem animal no Município de Rio 

Vermelho". Informa que em relação a tal projeto de Lei 

consta parecer advindo da Comissão permanente de 

Constituição, Legislação, Justiça e Redação final. 

Agradeceu ao Secretário pelas informações, razão pela 

qual, inicialmente, determinou o encaminhamento dos 
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Projetos de Lei 15e 16 para as comissões permanentes, 

nos termos regimentais. Por sua vez colocou em 

primeira deliberação o Projeto de Lei n2  013/2019, 

porem antes solicitou ao Secretário que realize a leitura 

do Parecer emitido pela comissão competente. Após a 

leitura do mesmo o vereador José Aparecido sugeriu ao 

Presidente que fosse alterado nesta reunião a ordem dos 

trabalhos para que o Secretário de Agricultura possa se 

pronunciar sobre o Projeto n2  13 antes da votação dos 

vereadores, para que assim fossem sanadas duvidas. 

Diante de tal solicitação e aprovação por parte do 

Plenário a palavra foi cedida ao Secretário de Agricultura 

Richard Costa Barbosa, para se manifestar nos termos da 

inscrição previamente realizada. Iniciou dizendo que 

este projeto de Lei n2  13/2019 é um aconselhamento da 

Secretaria Municipal de Agricultura através de varias 

reuniões feitas em muitas comunidades do Munícipio, 

juntamente com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), eles vêm 

discutindo a tempos forma de melhorar a qualidade dos 

produtos e colocar o produtor de Rio Vermelho na 

legalidade, como exemplo cita a produção de queijo em 
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nossa cidade que acontece de forma irregular pela 

maioria dos produtores, porque não possuem nenhum 

selo de inspeção. Por isso o objetivo na criação do 

Serviço de Inspeção Municipal é regulamentar estes 

produtos, a intenção principal é regulamentar, 

juntamente com a função de orientar estes produtores, 

pois muitos deles não vendem seu produto de forma 

legal, e com a implantação deste SIM temos um grande 

ganho na questão dos produtos de origem animal, existe 

uma grande qualidade de queijos sendo produzido, 

porem sem a legalização eles são vendidos a um preço 

muito abaixo do valor real de mercado. Após obter o selo 

Municipal o produtor poderá se cadastrar no Serviço 

Unificado de Inspeção Sanitária Nacional podendo com 

este selo comercializar seu produto no País inteiro, 

lembrando mais uma vez que o nosso objetivo não é 

fiscalizador e sim regulamentador. Outra legislação está 

a nível Federal diz respeito ao Selo Arte que foi aprovada 

pelo Presidente da Republica a mais ou menos vinte dias 

atrás, essa legislação prioriza a comercialização em todo 

o País de produtos artesanais, porem precisa ter uma 

qualidade de higiene grande, e diante do nosso projeto 
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de inspeção sanitária temos a intenção de ajudar os 

produtores orientando nestas questões para que ele no 

futuro possa adquirir este selo Federal. Por isso pede aos 

nobres vereadores que olhem para estas questões e que 

ajudem o nosso Município a crescer muito nesta área, 

tendo total certeza que os produtores de Rio Vermelho 

ficaram muito satisfeitos com a aprovação desta Lei, uma 

vez que eles serão os maiores beneficiados com esta 

aprovação. Por fim agradeceu a oportunidade e se 

colocou a disposição. Em seguida o Presidente agradeceu 

o esclarecimento do Secretário, colocando em votação o 

Projeto de Lei n2  013/2019, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Dispõe sobre a constituição do 

serviço de inspeção Municipal e os procedimentos de 

inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam 

produtos de origem animal no Município de Rio 

Vermelho". O vereador Adair votou a favor, o vereador 

Anderson votou a favor, aproveitando para solicitar que 

o secretário de entrada com um projeto para auxiliar os 

produtores de baixa renda a se adequarem as normas, o 

vereador Roberto Viana concordou com o colega 

Anderson, disse que para alguns produtores será mais 
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difícil se adequar as normas, mas nesta primeira votação 

do projeto 13 ele vota a favor, o vereador Claudomiro 

votou a favor, o vereador Darci votou a favor, o vereador 

Espedito disse se preocupar com a mesma questão 

apresentada pelo colega Anderson, disse ser este projeto 

muito bom para o Município, mas juntamente com ele é 

preciso analisar uma forma de incentivar os pequenos 

produtores a se adequarem, afirmando que seu voto hoje 

é favorável, o vereador José Aparecido disse que o 

secretário foi claro na explicação, a proposta da Lei não é 

ficar fiscalizando os produtores, mas sim orientar e 

certificar que estes que queiram regularizar seus 

produtos possam ter esta chance, para que assim tenham 

livre circulação do produto dentro do que pede a lei, os 

que não queiram ou não possam se regularizar a 

principio continuaram tocando sua produção da mesma 

forma acredita o vereador que essa lei será muito 

benéfica para todos, apresentando seu voto favorável à 

lei, o vereador Washington Barroso disse fazer parte da 

comissão e ambos os membros tiveram uma reunião 

com o Secretário, o qual deixou muito bem explicado 

todos estes pontos da questão de não ser uma lei 
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punitiva, mas sim uma lei voltada para a orientação e 

ajuda aos produtores, apresentando seu voto favorável 

ao projeto. Portanto o Projeto de Lei n2  013/2019 foi 

aprovado em primeiro turno por unanimidade. Antes de 

encerrar a reunião a palavra foi cedida aos vereadores 

para eventuais considerações finais. O vereador 

Anderson agradeceu ao colega Darci pelo empenho e 

acompanhamento da obra do Bairro Magalhães, que 

estava a dois anos parada, aguardando uma resposta do 

Executivo, mas que agora esta quase finalizada. 

Aproveitou a oportunidade para solicitar do novo 

secretário de obras que de uma olhada na localidade do 

Chapadão que esta tendo um sério problema com a 

passagem de água por fora das manilhas e com isso esta 

rompendo o aterro, se isso continuar na primeira chuva 

que der muitas famílias ficaram ilhadas e terão de fazer a 

volta pela cidade de Coluna para ter acesso a Rio 

Vermelho. O vereador Darci Vaz agradeceu ao ex-

secretário de obras Juvenal pelo trabalho realizado na 

obra de manilhamento do Bairro Magalhães, afirmando 

que tanto cobrava do Prefeito quanto do secretário 

aquela obra, ele como vereador tinha prometido a 
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população do Magalhães que a obra seria executada e 

agora esta em fase final de execução, gostaria de 

agradecer a todos os funcionários da prefeitura que 

trabalharam com muita dedicação, todos os dias ele 

acompanhou a obra e pode ver o empenho destes 

funcionários, agradeceu a ajuda do colega Anderson na 

execução da obra, agradeceu a todos que ajudaram de 

forma direta e indireta na execução daquela tão 

esperada obra para a comunidade. O vereador Espedito 

Barbosa parabenizou ao Executivo pela obra que esta 

sendo feita na Rua Eustáquio Heredes de Souza 

afirmando que visitou a mesma e pode comprovar como 

esta sendo bem feita, com muita competência e 

segurança, outra obra é a construção da escolinha 

próxima à rodoviária, como todos podem ver esta sendo 

muito bem executada, parabenizou a todos os 

funcionários destas duas obras. O vereador José 

Aparecido apenas reforçou as palavras do Secretário de 

Agricultura que o produtor que tem o selo do Município 

já tem meio caminho andado para obter o Selo Arte, 

sendo que este selo é uma valorização cultural, a questão 

de ser simples não afeta a higiene, existe a possibilidade 
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de se produzir em uma instalação muito simples porem 

com muita higiene e cuidado. 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 vereadorçs 

presente 
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