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Ata n2  22 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos vinte e um 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 e Vice-Presidente o vereador Darci Vaz do 

Nascimento. 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, Anderson Luiz de Souza, 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 Claudomiro 

Alves iniciou dizendo que mais uma vez vem cobrar 

providencias para o problema dos inúmeros animais soltos 
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pela cidade, teve uma conversa com o Prefeito e com o fiscal 

sanitário, mas pede também a colaboração dos donos desses 

animais, para terem o cuidado de recolher os animais, pois na 

rua não é lugar de criar animais. Continuando aproveitou para 

parabenizar todas as crianças pela passagem do seu dia, 

desejando que Deus abençoe a todos. Com  a palavra o 

vereador José Aparecido iniciou parabenizando as crianças 

pelo seu dia. Parabenizou também ao projeto de capoeira do 

Bairro Chapadinha que atende a crianças e adolescentes 

sendo responsável por este trabalho o Rubens, ele visitou e 

ficou muito feliz com o que viu e quem puder visitar e 

colaborar com este trabalho será muito bem vindo. 

Aproveitou para agradecer ao Presidente da Casa pela 

colaboração do repasse para a realização da rede esgoto da 

Rua Maria do Amparo Barroso, que está pronta e será muito 

importante para os moradores, agradeceu ainda ao Prefeito e 

ao Secretário de Obras pelo empenho na execução da obra. O 

vereador Washington Barroso informou que o ultrassom do 

hospital não esta atrapalhado, o que acontece é que esta 

faltando um profissional para trabalhar com este 

equipamento, por isso pede ao Prefeito e secretário de saúde 

que providencie a contratação deste profissional porque este 
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serviço é fundamental para a população. Parabenizou a todas 

as crianças pelo seu dia, aproveitou para parabenizar o colega 

Claudomiro pelo evento para as crianças que ele realizou em 

Mercês de Fortaleza. Ato continuo o Presidente solicitou a 

Secretária Legislativa que realize a leitura das matérias 

constantes da ordem do dia. Iniciou informando que consta a 

primeira deliberação em relação ao Projeto de Lei n2  

017/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

que visa Alterar a Lei Municipal n2  1.290/2017, que Dispõe 

sobre o Plano Plurianual no período de 2018 a 2021. Consta, 

ainda, a primeira deliberação em relação ao Projeto de Lei n2  

018/2019, que aponta a Estimativa de Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Rio Vermelho para o exercício 

financeiro de 2020. Além disso, consta também a primeira 

deliberação referente ao Projeto de Lei n2  019/2019, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, 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/MG. Por fim, consta 

Projeto de Lei n2  020/2019, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, através do qual pretende a criação do Conselho 
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Municipal de Educação do Munícipio de Rio Vermelho/MG. 

Informa que em relação a todos os projetos consta parecer 

das comissões. Dando sequencia o Presidente colocou em 

primeira votação o Projeto 017/2019, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, que visa Alterar a Lei Municipal n2  

1.290/2017, que Dispõe sobre o Plano Plurianual no período 

de 2018 a 2021, porem antes solicitou que seja realizada a 

leitura do parecer. Após a leitura o Projeto foi aprovado por 

todos os vereadores presentes. Colocou em primeira votação 

o Projeto 018/2019, que aponta a Estimativa de Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Rio Vermelho para o exercício 

financeiro de 2020, porem antes, foi realizado a leitura do 

parecer advindo das comissões competentes. Após a leitura o 

projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Ato 

continuo foi colocado em primeira votação o Projeto de Lei n2  

019/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

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/MG, 

porem antes foi realizada a leitura do parecer. Após a leitura o 

Projeto foi aprovado por toda a Edilidade presente. 

4 
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 

Finalizando foi colocado em primeira votação Projeto de Lei 

n2  020/2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, através 

do qual pretende a criação do Conselho Municipal de 

Educação do Munícipio de Rio Vermelho/MG. Antes solicitou 

que fosse realizada a leitura do parecer. Após manifestação o 

Projeto foi aprovado por toda a Edilidade presente. 

Finalizando a ordem do dia o Presidente concedeu a palavra 

aos vereadores para eventuais considerações finais. O 

vereador Espedito Barbosa aproveitou para solicitar do 

Prefeito, Secretário de Obras e Fiscal de Tributos o 

cumprimento do nosso Código de Posturas, pois a cidade esta 

muito suja, um exemplo esta em frente à creche onde tem um 

amontoado enorme de entulho atrapalhando ate o acesso das 

crianças ao prédio, por isso mais uma vez pede que olhem 

com atenção o problema de sujeira nas ruas. O vereador José 

Aparecido aproveitou para informar aos moradores da Rua 

Maria do Amparo Barroso que as tampas dos bueiros já estão 

prontas e em breve serão colocadas. Aproveitou para reforçar 

o pedido de ajuda de quem puder para o programa de 

capoeira do Bairro Chapadinha que é uma ferramenta de 

promoção social muito importante. Por fim, o Presidente 

declarou por encerrada a sessão, e o Secretário da Mesa 
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Diretora, lavrou a presente ata que depois de lida, se 

aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes. 
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