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Ata nº 09 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 18 (dezoito) do mês de maio 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, Vereador José Aparecido dos Santos, que 

realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual, após 

lida, restou aprovada, por toda a Edilidade presente. Neste 

instante informou o Presidente que a reunião esta ocorrendo 

no Plenário desta Casa Legislativa, com a tomada de todas as 

medidas indicadas pelas autoridades em saúde. Estando no 

plenário presente apenas os vereadores, dois servidores e um 

profissional da radio River FM encarregado pela transmissão 
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da reunião. Ainda sim, todos estão usando mascaras de 

proteção, mantendo o distanciamento, além da constante 

higienização das mãos.  Por consecutivo, informou o 

Secretário as matérias constantes de expediente. Disse existir 

quatro indicações de sua autoria, destinadas ao Chefe do 

Poder Executivo, versando a primeira sobre o pedido de 

cascalhamento da descida logo após o final da Rua Paulistas, 

Bairro Madragoa, sentido a localidade rural de Cana Verde. A 

segunda indicação solicita que seja realizado o patrolamento 

dos “galhos das estradas rurais” de varias localidades, que se 

encontram intransitáveis, gerando riscos aos moradores. 

Outra indicação solicita que seja realizado o cascalhamento da 

rua localizada no local popularmente conhecido como 

“loteamento do Joaquim Pinheiro”, ao lado da Igreja católica 

situada no Bairro Magalhães. Por fim tem-se a indicação com 

pedido urgente de uma operação tapa- buraco em todas as 

ruas da cidade. Ato continuo o Presidente agradeceu as 

informações, em seguida cedeu a palavra aos vereadores que 

quiserem se manifestar  sobre qualquer assunto de interesse 

público. Com a palavra o vereador Roberto Viana solicitou 

informações do Executivo quanto ao que foi feito com a 

arrecadação de valores obtida através do leilão municipal de 
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veículos, ocorrido há um ano. Aproveitando solicitou ao 

Executivo que realizem o reparo de uma Rua no Bairro 

Cascalheira, que devido a ultima chuva esta intransitável. Com 

a palavra o vereador Espedito Barbosa reforçou o pedido do 

colega, solicitando ao Executivo com urgência uma operação 

tapa-buraco nas ruas da cidade, que estão uma vergonha, 

gerando ate riscos aos motoristas. Solicitou ainda a limpeza 

dos entulhos do Bairro Chapadinha, que há mais de cinco 

meses o Município não realiza a coleta. Com a palavra o 

vereador José Aparecido disse que sua indicação da operação 

tapa-buraco vem com o pedido de urgência, uma vez que as 

ruas estão quase intransitáveis, gerando gastos e riscos aos 

motoristas. Continuando disse que a Câmara ira enviar um 

ofício ao Executivo solicitando que emita um decreto para o 

uso obrigatório de máscara em Rio Vermelho, isso visando à 

proteção de toda a população, sabe que é muito incomodo o 

uso, porem muito pior é contrair esse vírus que esta 

aterrorizando o mundo. Por fim informou à população que 

diante da pandemia o Governo Federal esta destinando um 

auxilio emergencial aos Municípios, já tramitou no Congresso 

Nacional e foi aprovado, e caso obtenha a sanção presidencial, 

nossa cidade receberá um quantitativo de aproximadamente 
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um milhão e meio de reais, esse dinheiro foi destinado para as 

ações de combate a pandemia do coronavírus, então dentro 

do contexto das duvidas que irão surgir, existe a proposta da 

Câmara em formar uma comissão para junto ao Prefeito 

identificar onde esta sendo usada esta verba, e deixar bem 

claro a população estas informações. Com a palavra o 

vereador Washington Barroso parabenizou a todos os 

funcionários da área da saúde pelo excelente trabalho 

prestado nesse período difícil de pandemia, parabenizou ao 

PSF da Pedra Menina e também a médica Dra. Magna de 

Almeida que atende ao Distrito com muita dedicação e muito 

carinho com os pacientes. No presente momento passou a 

Ordem do dia, motivo pelo qual solicitou ao Secretário da 

Mesa para que realize a leitura das matérias inscritas. 

Informou o mesmo que constam da ordem do dia a entrada de 

deliberação em primeiro turno acerca do Projeto de Lei nº 

012/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo, o qual 

versa acerca da pretensão de alteração do Inciso IV do Artigo 

19, da Lei Municipal 1.315/2019, que dispõe sobre o Serviço 

de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo 

institucional (casa laranja), para crianças e adolescentes no 

Município de Rio Vermelho, o que se fará para fins de 
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adequação da Lei Municipal ao estabelecido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90). Consta da 

ordem do dia, ainda, a deliberação em turno único acerca do 

Projeto de Lei 014/2020 versa sobre o Pleito de referendação 

ao Decreto Municipal 023/2020 que trata da Abertura de 

Crédito Extraordinário para atender situação de Calamidade 

Pública no enfrentamento ao Coronavírus, nos termos do 

Artigo 167, Parágrafo 3º, da Constituição Federal, e do Artigo 

44 da Lei Federal 4.320/64. Relembrou a todos, que na ultima 

Reunião Ordinária fora conferida tramitação de urgência ao 

Projeto de Lei nº 014/2020, razão pela qual terá ele turno 

único de votação, conforme artigos 128 e 162 paragrafo 2º, 

inciso I, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.  Por fim, 

informo que há pareceres advindos das Comissões 

Permanentes em relação às referidas proposições. Seguindo o 

Presidente solicitou ao Secretário que realize a leitura do 

Parecer advindo das comissões permanentes acerca do 

Projeto 014/2020. Após a leitura o Presidente informou a 

todos, que o parecer das comissões foi pela aprovação do 

Projeto 014/2020, consultou, portanto, aos nobres 

vereadores como votam em relação a ele. Recebendo voto 

favorável dos vereadores Anderson Luiz de Souza, Antônio de 
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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, 

restando aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente 

colocou em primeiro turno de deliberação o Projeto de Lei nº 

012/2020, de autoria do Prefeito Municipal, porem antes, 

solicitou que o Secretário realize a leitura do Parecer advindo 

das Comissões Permanentes, após a leitura o Presidente 

informou a todos que o Parecer das comissões foi pela 

aprovação do Projeto 012/2020, portanto, consultou, aos 

nobres vereadores como votam em relação a ele. Sendo o 

Projeto aprovado por unanimidade. Dando sequencia o 

Presidente cedeu a palavras aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador Antônio de 

Souza informou aos moradores da Rua Raimundo José Souto 

na Barragem, que em conversa com o Prefeito ele obteve a 

informação que esta rua recebera calçamento, informou ainda 

aos moradores da Rua Paulistas que em breve haverá 

manutenção dos problemas causados pela enxurrada, e aos 

moradores das Ruas Dois e Três, ambas no Bairro Madragoa, 

que essas também serão pavimentadas. Com a palavra o 

vereador Espedito Barbosa informou aos moradores da 
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comunidade do Viana que após muita luta, foi licitada a obra 

de calçamento da comunidade. Antes de encerrar a reunião e 

tendo em vista toda a anormalidade que estamos vivendo por 

decorrência do coronavírus, de comum acordo com os nobres 

colegas, foi concedida a palavra ao Secretário da Mesa para 

que em nome da Câmara, realize a leitura de alguns 

informativos e orientações gerais de interesse da população. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou por 

encerrada a reunião e, eu, Vereador Secretário da Mesa 

Diretora, José Aparecido dos Santos, lavrei a presente ata, que 

depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os 

vereadores presentes. 


