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

Ata n2  20 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos dezesseis 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, 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 solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que 

realize a leitura das matérias de expediente. Iniciou 

apresentando a indicação de autoria do vereador Expedito 

Barbosa da Silva destina ao chefe do Poder Executivo com 

solicitação de melhorias no calçamento das Ruas José Ferreira 
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de Souza e Jacira Ferreira de Oliveira, no Bairro Chapadinha, 

bem como que seja realizado patrolamento e cascalhamento 

na Rua Joviano Elói de Araújo, situada na descida sentido ao 

Bairro Magalhães. Apresentou também a indicação de autoria 

do vereador Darci Vaz do Nascimento destinada ao Chefe do 

Poder Executivo solicitando melhorias necessárias no 

calçamento da Rua Maria Emília de Moura Câmara, situada no 

centro do Município, bem como que seja realizada 

manutenção em um bueiro situado no local, o qual se 

encontra com partes de sua tampa solta. Dando sequencia 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. Com  a 

palavra o vereador Roberto Viana iniciou questionando o 

problema na quadra poliesportiva do centro da cidade, todos 

sabem ela não pertence ao Município, mas pelo terreno passa 

a rede de esgoto do centro, assim como todo o esgoto do 

hospital, sendo que esta rede a mais de seis meses esta a céu 

aberto gerando grade risco a população, por isso solicita ao 

chefe de obras bem como ao Prefeito que providenciem os 

reparos necessários. Solicitou ainda o reparo de um bueiro 
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que fica na entrada do Beco da Praia, que esta gerando 

problemas aos caminhoneiros que precisam utilizar esta via. 

Seguindo disse que toda a população esta curiosa em relação 

ao concurso público que esta para acontecer na prefeitura, 

gostaria de pedir aos colegas que o ajudem a fiscalizar este 

concurso, porque no que foi divulgado ate agora consta as 

vagas que serão dispo nibilizadas, sendo que ele percebeu que 

existem funções necessárias para o Executivo que não estão 

disponíveis no concurso, como por exemplo, a vaga de 

Engenheiro Civil, Técnico Agrícola, Contador, afirmando saber 

que este assunto não diz respeito ao Legislativo porem 

gostaria que o Executivo ouvisse a sugestão, e revesse as 

vagas do concurso. Dando continuidade disse o vereador 

Roberto que já estão chegando ao fim de mais um ano de 

mandato, e ano que vem já será ano eleitoral, e gostaria de ser 

informado se o mandato será finalizado deixando à questão 

do ginásio do Bairro Torrado, jogado as traças, bem como a 

unidade básica de saúde daquela localidade, todos sabem que 

essas duas obras são benefícios de emendas parlamentares da 

esfera Estadual e Federal, a população questiona como ficara 

essas obras, ele como vereador precisa dar uma resposta ao 

povo. Aproveitou para agradecer a secretaria de obras pelo 
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reparo da iluminação na rodoviária da cidade, aproveitando 

solicitou mais uma vez o reparo do banheiro e do bebedouro 

daquele setor. Com  a palavra o vereador Claudomiro Alves 

disse que ate onde sabe como está com previsão de realizar 

concurso público o Município não pode contratar nenhum 

servidor, mas gostaria de saber se existe uma exceção para a 

contratação de Engenheiro Civil. Informou o Assessor Jurídico 

desta Casa que será feito este questionamento ao Executivo 

para saber o porquê de não ter a vaga de Engenheiro Civil e 

algumas outras, disponibilizada neste processo licitatório, a 

partir desta resposta o Legislativo verificara o que pode ser 

feito neste sentido. O vereador José Aparecido gostaria de 

informar aos moradores da Rua Maria do Amparo Barroso 

que a obra de rede esgoto segundo informação dada pelo 

proprio Prefeito será executada em breve. Aproveitando 

solicitou ao Executivo que dêem uma olhada em um morro 

próxima a fazenda das Mouras que foi patrolado há poucos 

dias e esta com muita poeira, dificultando a passagem dos 

moradores, que solicitaram se possível o envio do caminhão 

pipa para molhar esse morro. Outra questão é sobre a Rua 

Lauro de Osorio no Bairro Chapadinha, que esta com um 

acúmulo muito grande de entulho, assim como uma tampa de 
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ferro que esta solta nesta rua, gerando risco aos moradores. O 

vereador Washington Barroso disse que ouviu um assunto 

sobre o Município por falta de documentação ter perdido a 

verba doada pelo Deputado Leonardo Monteiro destinada à 

área da saúde, mas ele ira pessoalmente ate a secretaria de 

saúde e saber do secretário o que de fato aconteceu e na 

próxima reunião poderá informar a verdade a todos. 

Terminando o expediente, no presente momento passamos a 

ordem do dia, solicitando ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura das matérias constantes. Informou o mesmo que deu 

entrada nesta Casa os Projetos de Lei n2  017 e 018 de 2019, 

ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

sendo que, através do Projeto de Lei n2  017 busca por 

autorização Legislativa para alterar a Lei Municipal n 

1.290/2017, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual relativo ao 

Exercício financeiro de 2018 a 2021". Por sua vez, através do 

Projeto de Lei n2  018 "Estima receita e fixa despesa do 

Município de Rio Vermelho para o Exercício financeiro de 

2020 e da outras providencias". Ato continuo a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestação final. O vereador 

Roberto Viana solicitou informação do porque até semana 

passada o Munícipio estava realizando contratações baseada 
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no processo seletivo de 2017, sendo que já foi feito um TAC 

com o Ministério Público para a realização de concurso no 

Município ainda este ano, por isso pede aos colegas que o 

ajudem a verificar a realização deste concurso, porque ate 

então o Executivo realiza algumas contratações baseado 

apenas na politica, por isso o correto é ter o concurso para dar 

direitos iguais a todos. Aproveitou para solicitar ao secretário 

de obras que de uma olhada na região do Mundo Velho de 

Baixo especificamente em um trecho depois de Kenedy, pois a 

população esta sofrendo muito para passar devido ao grande 

acumulo de terra. O vereador Claudomiro solicitou a 

Executivo que encaminhe copia do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) referente ao concurso público, para serem 

sanadas varias duvidas dos vereadores. O vereador Espedito 

gostaria de reforçar as palavras do colega Roberto sobre o 

problema do trecho próximo a fazenda de Kenedy, pois foi 

procurado por muitos moradores da região e também por 

taxistas que informaram à dificuldade que esta sendo passar 

por aquela estrada, aproveitou para parabenizar aos colegas 

Roberto e Claudomiro por lembrarem-se da vaga de 

Engenheiro Civil para o concurso público do Município, pois 

esta vaga é fundamental em um Município. O vereador José 

6 
Rua João Antônio Carvalhais, 351 - Centro - Rio Vermelho/MG - CEP 39170-000 - Tel.: (33) 3436-1124 



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

Aparecido concordou em tudo com os colgas sobre a 

importância da colocação da vaga de engenheiro civil no 

concurso, pois é uma função essencial para os trabalhos de 

um Município, a vaga de técnico agrícola também é muito 

importante no Município e seria muito interessante à 

colocação destas duas vagas no edital. 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. 
s - 
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