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

Ata n9  21 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos sete dias do mês de outubro 

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, Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido 

dos Santos (Zé Canas) e Washington Barroso. O Vereador 

Claudomiro Alves da Silva justificou a ausência. Na sequencia 

foi realizada a leitura da Ata da sessão anterior, que depois de 

lida, foi aprovada por toda a Edilidade presente. Continuidade 

solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que realize a leitura 

das matérias de expediente. Iniciou apresentando oficio 

subscrito por todos os vereadores desta Casa Legislativa 

destinado Gerente Regional de relacionamentos da CEMIG, 

reforçando mais uma vez o pedido de providencias quanto aos 
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inúmeros picos de energia recorrentes no Município, 

informando ainda que as localidades rurais denominadas 

Mundo Velho, Colodino, Mercês de Fortaleza, Ribeirão dos 

Lopes, Serra do Gavião, Criciúma, Mumbuca, Córrego do Arroz 

e Grota dos Anselmos, nos últimos dias sofreram e têm sofrido 

com a completa ausência de energia elétrica. Continuando o 

secretário apresentou indicação de autoria do vereador 

Roberto Viana destinado ao Prefeito Municipal, no sentido de 

que seja dada manutenção em uma ponte de madeira na 

localidade rural denominada Córrego do Meio, na altura do 

local conhecido como "guaxo", neste Município de Rio 

Vermelho. 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. O vereador Anderson Luiz 

parabenizou a todos os novos conselheiros tutelares eleitos 

no ultimo dia seis de outubro para o mandato de quatro anos, 

desejando que todos desempenhem a função com muita 

dedicação e cuidado para com as crianças e adolescentes da 

nossa cidade. O vereador Roberto Viana iniciou informando o 

valor recebido pelo Munícipio no mês de setembro, valor este 
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que ultrapassou um milhão e meio de reais. Seguindo disse 

que os moradores da localidade de Penca de banana, 

informaram que a patrol fez um bom trabalho nas estradas 

próximas a esta comunidade, porem não chegou a patrolar as 

estradas dentro da comunidade, por isso pede ao secretário 

de obras que dê uma olhada naquela região e faça os reparos 

necessários nas estradas da localidade. Continuando, pediu ao 

Secretário de saúde que providencie o concerto da maquina 

que realiza os exames, pois os munícipes necessitam muito 

deste serviço, principalmente os da zona rural que estão 

tendo maior dificuldade em marcar e realizar algum exame 

pela Secretária de Saúde devido às datas e horários. Disse 

ainda, que ate onde foi informado o ultrassom do Hospital não 

esta funcionando, por isso pede ao secretário que providencie 

o reparo também desta maquina que esta fazendo muita falta 

aos munícipes. O vereador Roberto continuou informando 

que há uns meses atrás moradores clamaram sobre algumas 

linhas de transporte escolar que ate hoje sofrem com os 

mesmos problemas, por isso pede a Secretária de Educação 

que dê uma olhada neste problema e providencie a solução. 

Disse ainda que o transporta de pacientes até Belo Horizonte 

é feito por um micro-ônibus através de consorcio, por muitas 
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vezes ele pode ver que os passageiros deste transporte não 

são pacientes, mas sim caroneiros, por isso pede ao Secretário 

que olhe esta questão, porque se não existe a real necessidade 

de um veiculo tão grande para este transporte, poderia haver 

uma economia se fosse enviado um menor levando apenas os 

pacientes de verdade. O vereador Espedito Barbosa disse que 

na ultima reunião solicitou reparos no calçamento da Rua José 

Ferreira de Souza e foi informado pelo Secretário de Obras 

que após a finalização da obra na Rua Eustáquio Heredes os 

operários irão realizar os reparos de tal rua, bem como 

também será feito em breve o patrolamento da Rua Joviano 

EIói de Araújo. Com  a palavra o vereador José Aparecido 

iniciou dizendo que esteve com o Secretário de Obras na Rua 

Maria do Amparo Barroso para iniciar o reparo da rede 

esgoto, que devido há alguns imprevistos será dada 

continuação a esta obra amanhã sem falta. Aproveitou a 

oportunidade para parabenizar a todos os conselheiros 

eleitos, afirmando saber muito bem das dificuldades deste 

serviço, por isso deseja sorte e dedicação a todos. Em relação 

ao oficio assinado pelos vereadores, destinado a CEMIG, que 

mais uma vez tem o intuito de buscar solução para o grave 

problema da energia em nossa cidade, pois da reunião que os 
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responsáveis da CEMIG tiveram com a Câmara há alguns 

meses atrás ficou apenas na conversa, pois ate o momento não 

cumpriram nada do prometido, quem sabe através destas 

solicitações eles tenham consciência e façam algo para 

melhorar o serviço disponibílizado em nossa cidade. O 

vereador Washington Barroso disse que em relação à verba 

liberada pelo Deputado Leonardo Monteiro destinado à área 

da Saúde, foi informado pelo Secretário que esta tudo certo 

com a liberação, inclusive a primeira emenda de cento e 

cinquenta mil reais já foi feita e ate já chegou alguns matérias 

comprados com ela, em breve o restante chegara, em relação à 

verba de duzentos mil reais está tudo certo também, o que a 

Secretária de Saúde precisava fazer para a liberação foi feito, 

esta chegara no ano que vem, portanto as duas emendas serão 

recebidas, esclarecendo que as verbas só podem ser gastas 

com o que foi pré-definido em sua liberação, por isso o 

Secretário ate pediu para uma próxima vez o deputado 

destinar a verba para compra de veiculo, porque esse dinheiro 

daria para adquirir uma ambulância grande que o Município 

esta precisando muito. Mas desde já agradeceu imensamente 

ao Deputado Leonardo Monteiro por esta verba que será 

muito útil ao Município. Por fim o vereador pediu ao Prefeito 
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que providencie o reparo de alguns bueiros que estão em 

tampa no Distrito de Pedra Menina, gerando risco aos 

moradores. Neste instante o vereador José Aparecido 

aproveitou as palavras do colega Washington para dizer que 

no inicio do ano de 2018 ele fez um oficio ao Deputado 

Leonardo Monteiro solicitando equipamentos para a 

fisioterapia, mesmo que não tenha sido o seu oficio a ser 

atendido vem agradecer ao Deputado Leonardo Monteiro por 

sempre olhar pelo nosso Município. Dando continuidade e 

usando do mesmo tempo destinado aos colegas o Presidente 

agradeceu aos moradores da localidade de Salema, em 

especial o Afonso e sua esposa Diana pela recepção, pois o 

mesmo tem acompanhado de perto o trabalho do Município 

nos últimos dias para levar água aos moradores daquela 

localidade que vem sofrendo muito com a falta deste recurso, 

reiterou o seu compromisso de indicar ao Prefeito Municipal a 

urgente perfuração de um poço artesiano para fins de ajudar 

as familiais daquela localidade, gostaria também de 

parabenizar e reconhecer o trabalho dos servidores do 

Munícipio, senhores Zé Beleza e Marcio Lopes, que trabalham 

no caminhão que leva água e vida a essas pessoas. 

Terminando o expediente, no presente momento passamos a 
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ordem do dia, solicitando ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura das matérias constantes. Informou o mesmo que deu 

entrada nesta o Projeto de lei n2  019/2019 de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, através do qual visa "Instituir o 

Premio de incentivo financeiro variável previsto no Programa 

Nacional de Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que 

será repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Rio 

Vermelho". Consta também a entrada do Projeto de Lei n2  

021/2019, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual 

visa "Alterar dispositivos da Lei n2  1.264/2016, a qual Dispõe 

sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de 

Rio Vermelho". Finalizando a sessão a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. Com  a palavra o vereador 

Anderson aproveitou para parabenizar os funcionários da 

obra da Rua Eustáquio Heredes que esta ficando muito boa, 

parabenizou também os operários da construção da escola do 

Galdino, sendo outra obra muito bem executada. O vereador 

Roberto Viana parabenizou aos eleitos para compor o 

conselho tutelar pelos próximos quatro anos, desejando sorte 

e um excelente trabalho a todos. Informou que no ultimo dia 

24 a convite do Deputado Estadual Marquinhos Lemos esteve 

em uma reunião em Belo Horizonte onde foi tratado do 
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assunto do Fundo de Saneamento Básico que é um fundo 

especial que representa fonte regular de recursos para a 

realização de projetos e programas referentes a serviços de 

saneamento básico. O Munícipio precisa se empenhar na 

organização e regularização dos requisitos básicos para se 

adequar ao que é pedido pelo fundo, a partir daí em parceria 

com a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgoto Sanitário (ARSAE) o Município poderá ser 

beneficiado com o recebimento de repasses para investimento 

nesta área. O vereador Espedito Barbosa disse que mais uma 

vez esta encaminhando pedido de providencias para a CEMIG 

quanto ao péssimo serviço prestado, na semana passada 

moradores da Serra do Gavião ficaram três dias sem energia 

elétrica, sendo um absurdo isso acontecer, eles vem há muito 

tempo lutando para que a CEMIG ao menos preste um serviço 

digno a nossa cidade. Com  a palavra o vereador José 

Aparecido reforçou a questão do problema da CEMIG, 

solicitando se possível for convocar a mesma equipe com que 

eles se reuniram anteriormente, para que estes responsáveis 

possam explicar o porquê de nada ter sido feito para melhorar 

o serviço, bem como informarem o porquê de não terem 

cumprido nada do que foi prometido. O vereador Washington 
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agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Obras pela reforma 

feita em uma ponte na comunidade próxima a Pedra Menina 

que estava gerando risco aos moradores e alunos que a 

utilizavam, afirmando que o serviço ficou muito bom. 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. 

2Âd Âj? 
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