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Ata n2  23 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

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

novembro 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 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, 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. 

Informou que o vereador Darci Vaz do Nascimento 

apresentou justificativa por sua ausência. 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. Iniciando os 

trabalhos solicitou que o Secretário da Mesa Diretora 

realizasse a leitura das matérias de expediente. Iniciou 

apresentando indicações de autoria do Vereador Ciro Roberto 

Viana destinado ao Chefe do poder Executivo sendo a 
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primeira, solicitação de manutenção no calçamento da 

comunidade de São Gregório, a segunda indicação solicita 

informação sobre a suposta aquisição de lote pelo Município 

no Distrito de Pedra Menina, que segundo informações servirá 

para colocar o lixo daquela região, portanto o vereador pede 

informações sobre o processo utilizado para a compra e qual 

valor foi gasto. 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 Luiz 

solicitou ao Prefeito que de uma atenção ao calçamento da 

cidade que esta em péssimo estado, em especifico no Bairro 

Madragoa que esta em situação crítica. Com  a palavra o 

vereador Roberto Viana iniciou informando a quantia 

recebida pelo Município no mês de outubro que ultrapassou 

um milhão de reais, mais uma vez fala a todos que não tem 

conhecimento em que esta sendo utilizada esta verba, ele não 

recebeu a prestação de contas do Executivo para que assim 

possa analisar em que está sendo utilizados estes valores. 

Continuando disse que sua indicação com pedido de 

manutenção do calçamento de São Gregório se baseia no fato 

2 
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 

que ele esteve na comunidade e pode comprovar o quanto o 

calçamento esta ruim, gerando riscos aos moradores, pois a 

maior parte dos bloquetes esta solto. Em relação ao problema 

da maquina de ultrassom no qual foi informado pelo colega 

Washington na reunião passada que existe a necessidade de 

um profissional para trabalhar com este equipamento, vem 

mais uma vez solicitar do Secretário de Saúde providencias 

para a contratação deste profissional, pois a população 

necessita muito deste atendimento. Aproveitou a 

oportunidade para repudiar a atitude do Poder Executivo que 

está utilizando o veiculo oficial do Munícipio durante os finais 

de semana para visitar algumas comunidades e aproveitar 

para falar mal de alguns vereadores, sendo ele um dos que 

recebe a maior parte das criticas vindo do administrador do 

Executivo. Informando que isso não o atinge, pois ele foi eleito 

para fiscalizar e lutar pelo povo. Com  a palavra o vereador 

Claudomiro Alves disse estar preocupado com o atendimento 

no departamento de emissão de carteira de identidade que 

não esta conseguindo atender a população, esteve em 

conversa com o funcionário responsável no qual informou ser 

a demanda muito grande inclusive porque atende também a 

cidade de Matelândia, por isso pediu apoio dos vereadores 
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para solicitar do Prefeito a contratação de mais um 

funcionário para o setor, disse o vereador que muitas vezes a 

pessoa precisa ir umas três vezes ate conseguir ser atendido, 

sendo esta situação mais difícil para os moradores da zona 

rural que além de perder a viagem existe o gasto com o 

deslocamento. Solicitou ainda que a Câmara procure um 

profissional para esclarecer a todos se é necessário trocar a 

identidade depois de dez anos de uso, pois a procura por este 

motivo é muito grande, se essa questão não for obrigatória ira 

diminuir muito o fluxo de pessoas a procura deste serviço, 

podendo assim agilizar um pouco mais o atendimento de 

quem realmente precisa. O vereador José Aparecido iniciou 

solicitando do Prefeito e do Secretário de Obras que de uma 

olhada no entroncamento da Rua Padre Câmara com a Rua 

José Plício, pois os bioquetes soltaram e a enxurrada causou 

um buraco enorme em baixo do pavimento causando riscos 

aos pedestres e motoristas que passam pelo local. Outra 

questão é sobre as lâmpadas queimadas dos postes da cidade, 

pede que o Executivo olhe esta questão, pois esta tendo uma 

demanda enorme na cidade, sendo risco a população as ruas 

escuras. Continuando pediu a compreensão do secretario de 

obras sobre o problema da falta de agua dos moradores da 
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zona rural que já estão sofrendo com a falta deste recurso, 

pedindo que seja dada ajuda a eles. Com  a palavra o vereador 

Washington Barroso pediu apoio do Prefeito e Secretário de 

Saúde na solução do problema da dificuldade de marcar 

exames pela Prefeitura, sendo que a maioria dos exames tem 

data certa para ser feito, mas quando os munícipes vão 

procurar já não encontram vaga mais, existem muitas 

gestantes que necessitam realizar vários exames, mas não 

possuem condições de pagar, e quando vão procurar pela 

secretaria não estão conseguindo agendar, pede ao Secretário 

que procure a solução deste problema, pois na gestão passada 

o Secretario Marcão não deixava este problema acontecer. 

Aproveitando as palavras do colega Zé Canas pede ao Prefeito 

e ao Secretário de obras que ajudem uma moradora de 

Ribeirão de Contendas que o procurou para pedir que levem 

água ate sua casa, pois ela e os filhos estão sem uma gota 

sequer, afirmando que levaram água ate a casa de um vizinho, 

mas não chegou ate a sua residência, por isso o vereador vem 

pedir que o Executivo providenciasse este abastecimento, pois 

água é vida. Seguindo e no mesmo tempo concedido aos 

colegas, o Presidente cumprimentou os moradores da 

localidade Salema, agradeceu aos funcionários José Aparecido 
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e Marcio Lopes, ao Secretário de Obras e aos funcionários do 

almoxarifado pelo bom trabalho desempenhado. Ato continuo 

o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que 

realizasse a leitura das matérias constantes da ordem do dia. 

Informou que consta entrada do Projeto de Lei n2  022/2019 

que "Dispõe sobre a abertura de credito adicional ao 

orçamento do Munícipio de Rio Vermelho para o exercício 

financeiro de 2019 a atualiza a Lei Municipal 	1.290/2017". 

Consta ainda a entrada do Projeto de Resolução n2  002/2019 

de autoria da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que dispõe 

sobre doação de bens moveis inservíveis do Poder Legislativo 

ao Poder Executivo Municipal. Consta também a segunda 

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 

segunda deliberação em relação ao Projeto de Lei n 

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 segunda 

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

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, através do 
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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 a 

segunda deliberação do 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. Neste instante foram colocados em 

segunda votação os Projetos de Lei n2  017, 018, 019 e 020 

ambos de 2019, sendo aprovado por todos os vereadores 

presentes. Encerrada a ordem do dia a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. O vereador Roberto Viana 

lembrou a todos que o contrato de execução da obra do 

loteamento da volta da Gameleira esta vencendo agora em 

dezembro, sendo que os moradores pediram que o vereador 

procurasse informação sobre esta obra, que ate o momento 

não ouve nenhuma melhoria. Aproveitou para agradecer ao 

Secretario de Obras pela construção de mais dois mata-burros 

na estrada principal da comunidade do Colodino. Continuando 

disse que o Município foi contemplado com a liberação de 

uma verba de trezentos e cinquenta mil reais, através do 

Deputado Gustavo Valadares para a reforma da quadra do 
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centro da cidade que se encontra com a rede esgoto a céu 

aberto, mas ate o momento o Executivo não manifestou nada 

sobre isso. Aproveitou para pedir informação do Executivo 

sobre a liberação de emenda do Deputado Gustavo Valadares 

no valor de cinquenta mil reais para a associação dos 

apicultores de Rio Vermelho. Com  a palavra o vereador 

Espedito Barbosa manifestou insatisfação quanto ao corte da 

árvore central da cidade, ele disse que pediu muitas vezes 

para não cortar a árvore porque ela gerava sombra para as 

pessoas, mas foi informado pelo Prefeito que cortou porque 

ira construir um coreto no local espera o vereador que ele 

realize esta obra o mais rápido possível, pois o sol esta 

torturando a todos que utilizavam aquela sombra. 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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