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Ata nº 11 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 15 (quinze) 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 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 

uma indicação de autoria do vereador Ciro Roberto Viana 

juntamente com os demais vereadores, destinada ao Chefe do 

Poder Executivo, solicitando com urgência a manutenção do 

trecho da Avenida Aurélio Rodrigues Guimarães, em frente ao 

posto de saúde do centro, bem como realizar a manutenção da 

Rua da Praia. Informou ainda existir a indicação de autoria do 

Presidente, destinada ao Poder Executivo, solicitando o 

patrolamento das estradas da região do Matão e São Gregório. 

Dando continuidade a palavra foi aberta aos vereadores que 

quiserem se manifestar sobre qualquer assunto de interesse 

público, com prazo máximo de 5 minutos para cada. Com a 

palavra o vereador Antônio de Souza que lembrou a todos que 

hoje é o dia de Conscientização da Violência contra o Idoso, 

como se sabe esse dia foi instituído em 2006 pela ONU e Rede 

Internacional de Prevenção à Violência à pessoa idosa, que 

esta data sirva para que nos conscientizemos cada vez mais 

sobre a necessidade de se respeitar as pessoas idosas. Com a 

palavra vereador Roberto Viana, solicitou mais uma vez 
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resposta do Executivo em relação aos seus questionamentos 

sobre os processos para realização de vendas, permuta e 

leilão realizado pelo Poder Executivo, como por exemplo o 

terreno adquirido em Pedra Menina para descarte de lixo, 

também solicita informação sobre uma permuta de um imóvel 

na comunidade do córrego do Burro, assim como informação 

sobre o leilão de alguns veículos realizado pelo Município. Ele 

como vereador necessita ter estas informações para repassar 

a população. Continuando disse que sua indicação para 

finalizar as obras da Rua da Praia e da Avenida Aurélio 

Rodrigues Guimaraes, uma vez que esta obra esta há muitos 

meses em execução e nada de ser finalizada, sendo que está 

atrapalhando muito o tráfego das pessoas. Com a palavra o 

vereador Claudomiro Alves solicitou mais uma vez do Prefeito 

a manutenção e limpeza das estradas, bem como que seja 

colocado cascalho em algumas comunidades que estão a mais 

de seis anos sem receber esse reparo. Com a palavra o 

vereador Espedito Barbosa agradeceu ao Secretário de Obras 

e ao Prefeito pelo atendimento do seu pedido de patrolar um 

pedaço da estrada que liga nosso Município ao de Serra Azul 

de Minas, agradeceu ainda os reparos que foram feitos nas 

estradas das comunidades de Córrego do Ouro e dos Maias. 
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Por fim solicitou mais uma vez que o Prefeito providencie a 

operação tapa buracos na nossa cidade, porque não existe 

mais condição de continuar do jeito que esta. Com a palavra o 

vereador José Aparecido disse que a indicação do colega 

Roberto é muito valida, em relação a este assunto teve uma 

conversa com o Prefeito onde foi informado que as maquinas 

do Município estão ocupadas com outras obras, mas o Prefeito 

disse que no prazo de mais ou menos dez dias as maquinas 

estarão disponíveis para finalizar esta obra em questão. Por 

fim disse ter a informação oficial que o Deputado Luiz Tibé 

destinou para o Município de Rio Vermelho o valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para a compra de 

ambulâncias. Terminado o expediente, o Presidente solicitou 

ao Secretário da Mesa que realize a leitura das matérias 

inscritas da ordem do dia. Informou o mesmo que consta a 

deliberação em segundo turno acerca do Projeto de Lei nº 

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. Na 

sequencia o Presidente colocou em segundo turno de 

deliberação o Projeto de Lei 013/2020, porém antes informou 

aos vereadores que o Projeto 013 restou aprovado em 
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primeiro turno de deliberação. Após manifestação o Projeto 

013/2020 foi colocado em votação e aprovado em segundo 

turno por toda a Edilidade. Nada mais havendo a deliberar, 

declarou encerrada a ordem do dia, no presente momento 

cedeu a palavra aos vereadores para as considerações finais. 

Com a palavra o vereador Antônio de Souza manifestou 

imensa satisfação pela noticia de confirmação que receberam 

sobre a construção do novo prédio do fórum da nossa 

comarca, disse muito se orgulhar em ter participado da 

reinstalação da Comarca aqui em Rio Vermelho por volta do 

ano de 1989, bem como de ter, participado agora das 

tratativas desse novo prédio para abrigar o fórum. Por fim, na 

pessoa de Laércio Leal gostaria de agradecer aos integrantes 

da Associação Cultural de Rio Vermelho, da qual faz parte, 

pelo bonito gesto de doação do terreno. Ainda no momento 

parabenizou ao Prefeito Municipal pelo calçamento das Ruas 

Dois e Três situadas no Bairro Madragoa, bem como pelo 

calçamento que esta sendo realizado naquela pequena ponte 

do referido Bairro. Com a palavra o vereador Roberto Viana 

solicitou do Prefeito acesso ao Processo Licitatório da obra de 

calçamento das ruas do Parque de Exposição, gostaria de 

saber qual a empresa vencedora da licitação bem como saber 
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o valor quantitativo do Município, qual o valor de 

contrapartida que o Município precisa investir na obra. Com a 

palavra o vereador José Aparecido fez um breve relato sobre a 

conquista do Município em relação obra de construção do 

novo prédio para abrigar o Fórum de nossa comarca. 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.  


