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

Ata n1  19 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos dois dias do mês de setembro 

de dois mil e dezenove, no salão do Plenário da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, sediada a Rua João Antônio 

Carvalhais, n9  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 breves comentários sobre 

assunto de interesse público. O vereador Anderson de Souza 
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aproveitou para informar à população que amanhã dia três de 

setembro uma equipe de engenharia do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais vira ate nossa cidade para analisar e escolher a 

área para a construção do novo fórum da Comarca de Rio 

Vermelho. O vereador Roberto Viana iniciou informando que 

o chefe do Poder Executivo recebeu uma cobrança de uma 

multa no valor de mil reais do Tribunal de Contas do Estado. 

Continuando disse que no mês de agosto o Município recebeu 

mais de um milhão e meio de reais, sendo que mais uma vez 

vem a publico questionar no que estão sendo usadas estas 

verbas. Seguindo, disse o vereador que mais uma vez teve 

problema com o médico plantonista do hospital de Rio 

Vermelho, sendo que na semana passada ouve um óbito no 

hospital, a família teve que aguardar em media dez horas para 

poder receber o laudo médico para que assim fosse liberado o 

corpo para o velório e sepultamento, pediu ao secretário de 

saúde e também ao provedor do hospital Sr. Ivan que dêem 

uma olhada neste problema para que não ocorra com mais 

nenhuma família. Disse o vereador que o plantonista do dia o 

Sr. Newton Firmino da Cruz falou coisas desagradáveis a ele, à 

população que necessita do atendimento deste medico por 

muitas vezes reclamam do atendimento, pede que os 
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responsáveis olhem a questão do plantão deste medico, 

porque o plantão é feito no hospital, porem este médico em 

questão faz o plantão em sua residência, enquanto recebe um 

excelente salário por este serviço. O vereador Claudomiro 

iniciou dizendo que na reunião passada agradeceu o apoio dos 

colegas em um projeto de sua autoria para a colocação de 

água para moradores da comunidade Grota da Estiva, ele 

percebeu que o Prefeito esta com boa vontade em relação a 

este projeto, porem agora ele esta mudando um pouco de 

ideia por algum motivo, acredita que tem alguém tentando 

desviar as ideias do Prefeito, porque estava tudo combinado, 

só que hoje ele foi informado que o Município precisa fazer 

algumas verificações antes de liberar a obra. Disse o vereador 

que muitos colegas já foram beneficiados com devolução de 

verbas para custear obras em suas regiões, por isso espera 

que o seu projeto não fique esquecido, pois do mesmo jeito 

que a Câmara já ajudou com muitas verbas para custear festas 

na cidade, não pode deixar de lembrar que água é vida e a 

população daquela região precisa imensamente desta ajuda. 

Neste instante o Presidente informou ao colega que hoje ele 

esteve em reunião com o Prefeito onde ficou combinado que o 

Executivo encaminhara oficio fazendo a solicitação da verba, 
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para que assim seja feito o repasse e o Prefeito libere a 

execução desta obra, porque água é vida e no que a Câmara 

puder ajudar será feito. Com  a palavra o vereador José 

Aparecido agradeceu ao empenho do Presidente da Câmara 

em liberar uma verba para a obra de execução de uma rede 

esgoto na Rua Maria do Amparo Barroso pleiteada pelo 

vereador, desde já agradece ao Prefeito que será o executor da 

obra, e também agradeceu ao secretário de Agricultura 

Richard pelo apoio. Continuando aproveitou as palavras do 

colega Anderson sobre a obra de construção do novo fórum 

da comarca, a relevância desta obra é enorme, além do antigo 

prédio do fórum que será doado ao Município para usar da 

maneira que achar necessário, sendo isso um enorme ganho, 

temos que lembrar que o ganho maior ao nosso Município é 

que uma obra deste valor fortalece nossa região, porque 

pequenas cidades ao entorno viram compor a nossa comarca, 

trazendo benefícios como, por exemplo, talvez o retorno da 

nossa cadeia pública, a volta de uma delegacia da Policia Civil 

para atender o Munícipio, com delegado fixo, além do 

comercio que terá um movimento ainda maior. O vereador 

Washington Barroso agradeceu ao Deputado Leonardo 

Monteiro pela liberação de uma verba no valor de duzentos 
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mil reais destinada à saúde do nosso Município, e pede ao 

secretário de saúde que o informe no que será gasto esta 

verba, para que assim ele repasse a informação a toda 

população. Neste instante o Presidente solicitou ao Secretário 

da Mesa Diretora que realize a leitura das matérias constantes 

da Ordem do Dia. Informou o mesmo que consta a segunda 

votação em relação ao Projeto de Lei n2  015 que "Altera e 

acresce dispositivos da Lei 1.137/2011 que dispõe sobre a 

Politica Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e 

do Adolescente e da outras providências", e também segunda 

votação do Projeto Lei n2  016 que "Dispõe sobre o Serviço de 

acolhimento institucional na modalidade Abrigo institucional 

para crianças e adolescentes no Município de Rio 

Vermelho/MG e da outras providencias". Após informações o 

Presidente colocou em segunda votação o Projeto de Lei n 

015/2019 que foi aprovado por todos os vereadores seguindo 

o parecer. Colocado em segunda votação o Projeto de Lei n9  

016/2019 que também foi aprovado por todos os vereadores 

seguindo o parecer das comissões. Ato continuo o Presidente 

parabenizou a instituição APAE pelos 20 anos de existência 

sempre com um trabalho importante. Neste instante a palavra 

foi cedida aos vereadores para manifestação final. O vereador 
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Anderson agradeceu ao Prefeito pelo trabalho feito nas 

estradas do Município que já estão com mais de setenta por 

cento patroladas, e pede que ele de uma olhada na 

comunidade do São Gregório que está com o calçamento todo 

solto. O vereador Roberto Viana gostaria de solicitar do 

Prefeito informações sobre um projeto de 2017 de sua autoria 

com a ajuda do ex- engenheiro do Município Mateus, no qual 

solicitada a colocação de mata-burro em varias localidades, 

pois foi recebida uma remessa de quatorze mata-burros, 

porem ele não sabe onde foram colocados, sendo que sua 

região está muito prejudicada com esta questão, com muitos 

mata-burros e pontes em péssimo estado. Continuando disse 

que em relação à multa recebida pelo Executivo, possui 

informações de que atrás desta vira outras, porque existe um 

sistema que precisa ser alimentado por informações do 

jurídico e do engenheiro do Município, e até onde foi 

informado este sistema esta sem manutenção desde 2017, por 

isso vira mais problemas para o Munícipio como também mais 

multas. Com  a palavra o vereador Claudomiro reforçou as 

palavras do colega Washington sobre a doação para a área da 

saúde pelo Deputado Leonardo Monteiro, gostaria de pedir ao 

Secretário de Saúde que divulgue tudo que foi adquirido com 
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a verba do deputado, porque a população merece saber qual o 

deputado que realmente se preocupa com 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. 
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