
Ata nº 01 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia três do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e vinte, no salão do Plenário da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho, situado na Rua João Antônio Carvalhais, nº 351, 

Centro, neste Município de Rio Vermelho, sob a Presidência 

do Vereador Adair Francisco Pereira, reuniram-se os 

Vereadores do Município de Rio Vermelho para mais uma 

reunião ordinária. O Presidente declarou aberta a reunião, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes Vereadores: Adair Francisco Pereira, Anderson Luiz 

de Souza, Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto Viana, 

Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito 

Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos (Zé Carias) e 

Washington Barroso. Inicialmente, o Presidente solicitou ao 

Secretário da Mesa Diretora que realizasse a leitura das 

matérias de expediente. Iniciou informando que se encontra 

na secretaria da Casa o relatório advindo da Secretaria de 

Saúde de Rio Vermelho com detalhamento do primeiro e 

segundo quadrimestres de 2019, conforme determina a Lei 

Complementar nº 141/2012. Seguindo realizou a leitura de 

homenagem póstuma do vereador Washington Barroso 

juntamente com a Câmara Municipal a pessoa de Raimundo 



Gonçalves da Cunha, popularmente conhecido como “Dico 

Paranha”, falecido no dia 01/02/2020, o qual se destacou 

como ser humano e cidadão rio-vermelhense, além de ter 

ocupado uma dessas cadeiras que hoje estamos a ocupar por 

três mandatos, aproveitando a oportunidade para direcionar 

abraços de condolências aos familiares. Dando continuidade 

realizou a leitura do oficio nº003/2020 de autoria do 

vereador Ciro Roberto Viana destinado ao Prefeito Municipal, 

o qual solicita a manutenção nas estradas e pontes que 

restaram destruídas ou inviabilizadas pelas ultimas chuvas 

que caíram não só em nosso Município, mas em todo 

território mineiro, para além das demais áreas atingidas, o 

vereador cita as localidades de Quilombo, Córrego de 

Cachoeira, Córrego Quente e Val dos Machados, as quais, pelas 

precárias condições de tráfego, necessitam de intervenção em 

caráter de urgência. Ato continuo a palavra foi cedida aos 

vereadores que quiserem se manifestar sobre qualquer 

assunto de interesse publico, com prazo máximo de cinco 

minutos para cada. O vereador Antônio de Souza aproveitou 

para deixar seu abraço de condolências aos familiares de 

Raimundo Gonçalves da Cunha. Seguindo informou aos 

moradores da localidade rural de Salema que em conversa 



com o Prefeito foi informado que caso não chova, ainda esta 

semana será iniciada a obra de perfuração do poço para 

capitação de água para a comunidade. Com a palavra o 

vereador Roberto Viana deixou sua homenagem póstuma ao 

senhor “Dico Paranha”. Continuando informou a população o 

valor arrecadado no mês de dezembro de 2019 e janeiro de 

2020 pelo Município, afirmando que o Munícipio não deixou 

de receber nenhum mês sequer, porem ele infelizmente não 

sabe dizer onde foi colocado nenhum terço desse dinheiro. O 

vereador Claudomiro Alves iniciou dizendo que o Município 

estava precisando da chuva e nesses últimos dias ela veio em 

grande quantidade, o que acabou gerando estragos nas 

estradas, informando que já estão cobrando do Prefeito os 

reparos necessários, mas que isso ira demandar um pouco 

mais de tempo, pois a área territorial do Munícipio é muito 

grande. Em seguida disse aos moradores das regiões de 

Mercês de Fortaleza e Serra do Gavião que vem sofrendo 

muito com falta de energia, que ele juntamente com o colega 

Espedito e o Prefeito estiveram em reunião com os 

responsáveis buscando a solução destes sérios problemas. 

Com a palavra o vereador José Aparecido avisou aos 

moradores da Rua Maria do Amparo Barroso, na qual foi feita 



uma rede de esgoto no final do ano passado, mas que devido 

ao fato dela não ser pavimentada, com as fortes chuvas a terra 

foi retirada, deixando a rede aberta, mas em conversa com o 

Prefeito ele afirmou que ainda esta semana ira providenciar 

os reparos. Aproveitou para informar ao Prefeito que as 

localidades de Córrego dos Andrés, Córrego dos Máximos, 

Pedra Branca, Córrego do Ouro assim como varias outras 

localidades tiveram sérios problemas com as chuvas, entende 

que a demanda é muito grande, mas pede a ele que tenha 

atenção aos locais mais necessitados. O vereador Washington 

Barroso disse que a região da Pedra Menina foi muito afetada 

pelas chuvas, em especifico teve uma localidade que ficou 

mais de três dias sem acesso, quando procurou o prefeito teve 

dificuldade de ter a autorização dele para enviar a maquina 

naquela localidade, mas depois de um dialogo mais longo a 

maquina foi enviada para resolver o problema do acesso. 

Continuando disse que a luta pelo atendimento justo na área 

da saúde em Pedra Menina vem desde o inicio do mandato, e 

hoje graças a Deus eles conseguiram o atendimento médico no 

Distrito todos os dias da semana, assim como o atendimento 

semanal do dentista, afirmando que a população esta muito 

satisfeita. Mas infelizmente o agendamento dos exames 



continua muito ruim, a população mais carente esta sofrendo 

muito com isso, pede mais uma vez que o Secretário de Saúde 

providencie a solução. Dando sequencia o Presidente solicitou 

ao Secretário que realize a leitura das matérias da ordem do 

dia. Informou que deu entrada os Projetos de Lei 

Complementar nº001, 002 e 003 de 2020, bem como os 

Projetos de Lei ordinária nº 004, 005 e 006 de 2020, todos de 

autoria do Chefe do Poder Executivo. O Projeto de Lei nº 

001/2020 “Dispõe sobre o pagamento de adicional de 

insalubridade aos servidores públicos de Rio Vermelho”. O 

Projeto 002/2020 “Dispõe sobre a pretensão de alteração do 

Artigo 119 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 

(Lei Complementar Municipal 985/2006), a fim de prever a 

concessão de férias-prêmio aos servidores públicos 

Municipais”. Já o Projeto de Lei 003/2020 “Dispõe sobre 

Alteração dos valores de vale transporte e de ajuda de custo 

pagos aos servidores da educação, alterando-se, por via de 

consequência e respectivamente, os anexos I e II da Lei 

Complementar 845/1999”. Por sua vez, através do Projeto de 

Lei nº 004/2020 visa-se alterar e acrescer dispositivos à Lei 

1.137/2011, que dispõe sobre a Politica Municipal dos 

direitos da criança e adolescente. O Projeto de Lei nº 



005/2020 Dispõe sobre a pretensão de alteração e adição de 

dispositivos à Lei 1.265/2016, que dispõe sobre a Política 

Municipal do Idoso. Por fim, o Projeto de Lei nº 006/2020 

trata da pretensão de alteração de dispositivos da Lei 

1.264/2016, a qual refere-se às disposições do sistema único 

de Assistência Social do Município de Rio Vermelho. Com a 

palavra o Presidente agradeceu as informações, razão pela 

qual determinou o encaminhamento dos respectivos projetos 

às comissões permanentes competentes para o estudo das 

matérias e a consequente emissão dos respectivos pareceres. 

Dando por encerrada a ordem do dia o Presidente cedeu à 

palavra aos vereadores para consideração final. Com a palavra 

o vereador José Aparecido aproveitou a oportunidade para 

deixar seu abraço de condolências aos familiares e amigos de 

Raimundo Gonçalves da Cunha. Por fim, o Presidente declarou 

por encerrada a sessão, e eu, Secretário da Mesa Diretora, 

lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, segue 

assinada por todos os vereadores presentes.                 


