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

Ata n2  17 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos dezenove 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, 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 realizasse a leitura das matérias constantes de 

expediente. Iniciou apresentando duas indicações de autoria 

do vereador José Aparecido dos Santos destinadas ao Chefe do 

Poder Executivo versando a primeira sobre o pedido de 
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realização da conexão do esgoto já existente na Rua Maria do 

Amparo Barroso, na altura do entroncamento com a Rua Ana 

Senhorinha dos Santos até um "pv" existente no loteamento 

Vale das Brisas, a segunda indicação solicita que seja realizado 

reparo no calçamento da Rua Maria do Amparo Barroso, na 

altura do n2  498, próximo a casa da Senhora Áurea Correia. 

Consta ainda indicação de autoria do vereador Ciro Roberto 

Viana destinada ao Chefe do Poder Executivo solicitando o 

patrolamento da estrada que corta a localidade denominada 

Cocais de Baixo, sentido a fazenda da pessoa conhecida "Zé 

Tucano". 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 breves comentários sobre 

assunto de interesse público. O vereador Roberto Viana disse 

que infelizmente ate o momento nada foi feito para resolver 

os problemas da rodoviária, apontados por ele na reunião 

passada. O vereador Claudomiro Alves iniciou agradecendo ao 

Presidente desta Casa juntamente com os nobres vereadores e 

também ao Prefeito pelo apoio que será dado para a solução 

de um problema de abastecimento de água na comunidade 

Grota da Estiva, onde trinta e uma famílias que já tiveram uma 
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agua farta, hoje em dia estão sofrendo com a falta total deste 

recurso, por isso ele foi ate o Executivo e também a esta Casa 

Legislativa solicitar apoio para que um repasse fosse 

direcionado a esta questão, e diante do apoio recebido será 

executada uma extensão de rede neste local para que assim 

possa suprir a necessidade dos moradores, lembrando que a 

obra ainda não foi liberada, mas o projeto já esta pronto e o 

Prefeito esta de acordo em realizar, portanto espera que em 

breve retorne a este microfone para informar que a obra foi 

realizada. O vereador José Aparecido ressaltou sua indicação 

sobre a conexão da rede esgoto da Rua Maria Amparo 

Barroso, informando que na gestão passada foi feita uma rede 

esgoto nesta rua, as casas estão conectadas a esta rede porem 

ele não segue para lugar nenhum, ela precisa ter um 

escoamento, e o loteamento Vale das Brisas é o local mais 

adequado para sair com essa rede, essa obra não é cara, 

depende apenas de abrir a valeta, colocar o cano e liga-lo a um 

pv existente na rua abaixo, acredita que o Prefeito vai se 

empenhar nesta questão pois serão mais de cento e vinte 

pessoas beneficiadas com esta obra. Finalizado o expediente o 

Presidente passou a Ordem do Dia, solicitando ao Secretário 

que realize a leitura de eventuais matérias. Informou o 
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secretário que consta a segunda 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". O presidente 

agradeceu a informação, porem antes de colocar em votação o 

referido projeto, informou aos nobres colegas vereadores que 

três pessoas se inscreveram para falar sobre o referido 

projeto, razão pela qual se todos estiveram de acordo sugere 

que sejam ouvidas as referidas pessoas antes da votação do 

projeto. Após a aprovação por parte dos vereadores o 

Presidente cedeu a palavra aos inscritos, Richard Costa 

Barbosa, João Aparecido dos Santos e Erika das Dores 

Campos, pelo prazo máximo de cinco minutos cada. Com  a 

palavra a produtora Erika Campos disse ser produtora de 

iogurte e doce de leite, trouxe uma amostra de seus produtos 

para apreciação dos nobres vereadores, disse estar 

produzindo a mais de um ano e que no inicio foi muito difícil 

porque não tinha nenhum conhecimento sobre a produção, foi 

ai que resolveu pedir ajuda da Secretaria de Agricultura nas 

pessoas de Richard e Juliete que gentilmente atenderam seu 
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pedido trazendo para Rio Vermelho em parceria com o SENAR 

Minas e o Instituto de São João Evangelista o curso de 

derivados do leite, ela juntamente com outros munícipes 

realizaram o curso o qual foi fundamental para sua produção, 

informou que hoje toda sua renda vem da atividade 

agroindustrial de derivados do leite, por isso vem agradecer a 

primeira votação deste projeto, e pedir mais uma vez que 

votem favoravelmente, porque este projeto é para melhorar a 

produção de todos. Com  a palavra o produtor João completou 

as palavras da colega, informando que o laticínio do Bairro 

Magalhaes poderia estar produzindo vários produtos e assim 

gerando mais emprego em nossa cidade, com isso o leite 

vindo dos produtores da nossa cidade ficaria aqui mesmo e 

economizaria o gasto com logística e assim aumentaria o 

preço pago no litro de leite ao produtor, além de outros 

inúmeros benefícios que traria ao Município, por isso pede 

aos vereadores que aprovem este tão importante projeto. 

Com  a palavra o Secretário de Agricultura Richard Costa disse 

que o intuito do projeto é trazer melhoria tanto para os 

produtores como para a cidade, esses dois produtores são o 

exemplo de como é necessário incentivar a produção, os seus 

produtos são de excelente qualidade tendo apenas um defeito, 

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 

não podem ser comercializados no mercado, é isso que o SIM 

vem proporcionar, vem para legalizar e liberar a venda destes 

excelentes produtos nos comércios da nossa cidade. Por isso 

pede aos nobres vereadores que mais uma vez votem a favor 

deste projeto, porque ele tem certeza que essa Lei será para 

ajudar muito os produtores. Após manifestações o Presidente 

colocou em segunda votação o Projeto de Lei n9 013/2019 

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". Sendo aprovado por todos os 

vereadores presentes, que aproveitaram a oportunidade para 

parabenizar o Richard pela iniciativa do projeto e aos dois 

produtores aqui presentes pelo iogurte de excelente 

qualidade produzido por eles. 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. 	 / 	O 
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