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Ata nº 10 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 1º (primeiro) do mês de junho 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 
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River FM encarregado pela transmissão 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 uma indicação de autoria do 

vereador Espedito Barbosa e assinada por todos os 

vereadores, destinada ao Chefe do Poder Executivo, versando 

sobre o pedido de uma operação tapa- buracos em todas as 

vias da cidade, uma vez que ambas estão com sérios 

problemas no calçamento. 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 

Antônio de Souza manifestou sua satisfação em receber a 

informação, ainda que extraoficial, que o novo Fórum será 

construído no nosso Município. Disse estar mais feliz ainda 

pelo fato de que, no ano passado período de sua Presidência 

nesta Casa, ele juntamente com os colegas, Espedito, Darci e 

José Aparecido acompanharam as tratativas e, por fim, se 

reuniram na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para 

tratar desse assunto, estando muito feliz com essa conquista 

para o Município. Com a palavra o vereador Roberto Viana, 
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pediu mais uma vez ao Executivo que realize o patrolamento 

das estradas, que estão muito ruins. Com a palavra o vereador 

Claudomiro agradeceu ao Secretário de Saúde pela presença, 

uma vez que se faz para esclarecimentos de algumas 

inverdades divulgadas por algum munícipe, o qual falou que o 

vereador juntamente com o Secretário, desviou o recurso que 

foi destinado para a construção da unidade básica de saúde 

em Mercês de Fortaleza para a reforma da unidade do Bairro 

Chapadinha. Com a palavra o vereador Espedito Barbosa 

reforçou sua indicação solicitando ao Prefeito e ao Secretário 

de Obras que tomem as providências urgentes de reparos das 

ruas da cidade, que estão uma vergonha. Com a palavra o 

vereador José Aparecido disse ter uma noticia muito boa, 

apesar de ainda extraoficial, que se trata da construção do 

novo Fórum da nossa cidade, o local escolhido foi o espaço 

pertencente à Associação Cultural de Rio Vermelho, conhecido 

como campinho da Ponte, que será doado pela associação. 

Essa noticia tem uma grande importância, porque diante 

desse novo prédio a nossa Comarca será reforçada, com isso 

vira grandes benefícios para o nosso Munícipio. Com a palavra 

o vereador Washington Barroso solicitou ao Prefeito que 

providencie o reparo da estrada próxima a Gruta em Pedra 
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Menina, porque a mais de dois meses este trecho esta 

intransitável, nem andando esta sendo possível passar neste 

local. Terminando o expediente, no presente momento o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura das matérias inscritas da Ordem do Dia. Informou o 

mesmo a entrada dos Projetos de Lei 015 e 016 ambos do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. Visa o propositor do 

Projeto de Lei 015/2020 “Instituir o programa de subsidio de 

horas de máquinas para melhorias nas propriedades rurais do 

Município de Rio Vermelho e da outras providencias”. Já o 

Projeto de Lei 016/2020 trata de buscar por autorização 

Legislativa ao Poder Executivo Municipal para fins de aprovar 

o loteamento urbano denominado “Residencial Madragoa”, 

localizado do lado esquerdo do Bairro Madragoa.  Além disso, 

consta da Ordem do dia a deliberação em primeiro turno 

acerca do Projeto de Lei 013/2020, de autoria do chefe do 

Poder Executivo, o qual versa sobre as Diretrizes Gerais para 

a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2021. Por sua vez, consta a deliberação em 

segundo turno em relação ao Projeto de Lei 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 
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Municipal 1.315/2019, lei esta que dispõe sobre o serviço de 

acolhimento institucional na modalidade abrigo institucional 

(casa laranja). Por fim, informo que há parecer advindo das 

comissões permanentes em relação ao projeto de Lei 

013/2020. No presente momento o Presidente colocou em 

segundo turno de deliberação o Projeto de Lei 012/2020, 

consultando os nobres colegas acerca do projeto. Após 

votação o Projeto foi aprovado, em segundo turno por toda a 

Edilidade. Dando sequencia colocou em primeiro turno de 

deliberação o Projeto de Lei 013/2020, de autoria do chefe do 

Poder Executivo, o qual versa sobre as Diretrizes Gerais para 

a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2021. Porem antes solicitou ao Secretário que 

realize a leitura do parecer advindo das comissões 

permanentes em relação ao projeto. Após a leitura do parecer 

o Presidente informou a todos que o parecer foi pela 

aprovação do projeto, após a votação informou que o projeto 

foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Encerrada 

a ordem do dia, informou o Presidente que, com a adoção das 

medidas de saúde necessárias, estamos recebendo o 

Secretário Municipal de Saúde, Erasmo Ribeiro da Silva, a 

pedido do vereador Claudomiro Alves, a fim de possa 
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esclarecer as movimentações que estão sendo realizadas em 

relação à reforma do posto de saúde do Bairro Chapadinha.  

Com a palavra o Secretário iniciou com a leitura de três 

documentos oficiais, constando ofício advindo do Deputado 

Leonardo Monteiro informando da emenda destinada a 

construção da UBS em Mercês de Fortaleza no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ata da reunião 

ocorrida no dia 28/02/2020 com o vereador Claudomiro 

Alves na sede da Secretaria Municipal de Saúde, bem como ata 

da reunião ocorrida no dia 09/03/2020 com a presença do 

Prefeito, do Secretário de Saúde, e dos vereadores Claudomiro 

Alves, Antônio de Souza e Espedito Barbosa na sede da 

Prefeitura Municipal. Após leitura o Secretário informou que 

se o Município não fizesse a negociação para atender a 

unidade básica da Chapadinha o Município iria ficar sem 

recurso nenhum, porque foi onde conseguiu alocar o valor do 

recurso, a construção de uma UBS na unidade de Mercês de 

Fortaleza com o recurso federal era impossível de realizar, 

porque o recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) não da para construir uma UBS na nossa região, onde 

seria necessário o valor de 856.000,00 (oitocentos e 

cinquenta e seis mil reais), então para que o Município não 
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perdesse este recurso inteiro, foi negociado para que levasse 

essa reforma para o posto da Chapadinha, que esta muito 

carente, realmente muito necessitado de reparos. E foi feito o 

acordo de construir um ponto de apoio para abrigar a equipe 

da saúde em Mercês de Fortaleza, essa proposta foi acordada 

no dia 09 de março, juntamente com o Prefeito e alguns 

vereadores, então foi feito o cadastro dessa nova proposta no 

Fundo Municipal de Saúde, logo depois foi cadastrada no 

Sistema de monitoramento de obras, em seguida foi habilitada 

em portaria com número 807 de 14/04/2020, este recurso foi 

habilitado, porem ainda não foi liberado para o Município, 

estamos aguardando a liberação para dar inicio a todas as 

obras. Informou aos vereadores que todos os documentos que 

ele realizou a leitura estão disponíveis em copia para 

verificação de todos, lembrando que em momento algum ouve 

desvio de recurso, o que ocorreu foi à sensatez do vereador 

Claudomiro, que ao invés de deixar o Município perder esta 

verba, sugeriu que fosse usado o recurso de uma forma a 

atender grande parte da população, onde o PSF da 

Chapadinha é um dos maiores do Município. Por fim 

agradeceu o espaço e se colocou a disposição. Neste instante o 

vereador Claudomiro agradeceu os esclarecimentos do 
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Secretário, disse aos moradores de Mercês e todos da região 

que a verdade é sempre a melhor escolha, e como foi feito o 

acordo com o Executivo a comunidade ira ganhar um ponto de 

apoio para atender a área da saúde. Deixou claro a todos que 

sempre procura o melhor para o Município, e por fim 

agradeceu ao apoio do Deputado Leonardo Monteiro, que 

sempre esta apoiando nosso Munícipio. Seguindo com os 

trabalhos a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador Roberto Viana 

deixou suas condolências aos familiares de Zé Rosa e do 

amigo José Geraldo da comunidade de São José do Gregório. 

Com a palavra o vereador José Aparecido informou a 

população sobre todas as obras licitadas no Município, 

informou ainda sobre os gastos realizados pelo Município com 

o enfrentamento da pandemia do COVID-19. 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. 

  


