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Ata nº 12 (doze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia seis do mês de julho 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. Nos termos do artigo 

140 e 142 do Regimento Interno, o Presidente declarou aberta a 

reunião, constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes Vereadores: Adair Francisco Pereira, Antônio de Souza 

Pereira, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz 

do Nascimento, Espedito Barbosa da Silva e José Aparecido dos 

Santos. Os Vereadores Anderson Luiz de Souza e Washington 

Barroso justificaram a ausência. Inicialmente, determinou-se a 

leitura da Ata da Reunião Ordinária anterior, a qual, depois de 

lida, foi aprovada por toda a Edilidade presente. Por sua vez, o 

Secretário da Mesa realizou a leitura de uma indicação do 

Vereador Espedido Barbosa da Silva ao Prefeito Municipal para 

que fosse realizado o calçamento das Ruas Joviano Elói Araújo e 

Francisca Gomes do Real, localizadas no Bairro Magalhães. Do 

mesmo modo, fora lida uma indicação do Presidente desta Casa, 

Vereador Adair Francisco Pereira, ao Prefeito Municipal, no 

sentido de que fosse realizado o patrolamento das estradas que 
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cortam as localidades rurais de Cocais de Baixo, Cruz Lavrada, 

Matão, São Gregório, Paiol e Soledade. Ato contínuo e baseando-se 

no que dispõe o artigo 141, inciso I, alínea “j”, combinado com o 

artigo 145, ambos do Regimento Interno, o Presidente, por ordem 

alfabética, concedeu a palavra aos Vereadores para breves 

comentários sobre as matérias do expediente ou sobre assuntos 

de interesse público, oportunidade em que o Vereador Antônio de 

Souza Pereira agradeceu e parabenizou o Padre Salomão pelos 

relevantes serviços prestados ao Município de Rio Vermelho, 

tendo em vista a designação deste para assumir a Paróquia do 

Município de São João Evangelista. O referido Vereador agradeceu 

e parabenizou, ainda, ao Secretário Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, Richard Costa Barbosa, e aos 

servidores daquela secretaria, Juliete e Walgistene Siqueira, pelo 

empenho na execução do projeto de aquisição de alimentos 

advindo da agricultura familiar do município. O Vereador Ciro 

Roberto Viana, por sua vez, iniciou a sua fala informando aos 

munícipes acerca dos ativos financeiros relativos ao FPM (Fundo 

de Participação dos Municípios) recebidos pelo município no mês 

de junho de 2020, bem como a somatória de tais recebimentos até 

o presente momento da corrente legislatura. O referido Vereador 

parabenizou e agradeceu ao Secretário de Obras e ao Chefe do 

Poder Executivo pela manutenção que está sendo dada na rede de 
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esgoto e no calçamento do Beco da Praia sentido a Avenida 

Aurélio Magalhães, o que está em consonância com as indicações 

realizadas em reuniões anteriores. Postulou por informações 

gerais acerca do procedimento licitatório relativo à Semana do 

Fazendeiro, tendo em vista que, ao que tudo indica, a festa não vai 

acontecer em razão da pandemia da COVID-19, mas que até o 

momento não recebeu informações de Poder Executivo de como 

as coisas vão ficar, principalmente acerca de eventuais 

pagamentos parciais realizados aos artistas. O Vereador Ciro 

Roberto Viana ainda postulou pelo encaminhamento de ofício ao 

Poder Executivo Municipal postulando por informações acerca 

das atuais perspectivas em relação à realização do Concurso 

Público. O Vereador Claudomiro Alves da Silva informou a todos 

que esteve com o Prefeito Municipal e obteve a informação de que 

brevemente haverá o início do cascalhamento e bateção das 

estradas do município, tendo em vista que, dado o tamanho do 

município, tais serviços devem ser iniciados muito antes do 

período apontado como sendo propício para as chuvas. Ato 

contínuo, o referido Vereador ainda informou que o Prefeito 

Municipal lhe assegurou que retomará os trabalhos de 

patrolamento na localidade de Mundo Velho. O Vereador Espedito 

Barbosa utilizou o momento da sua fala para reiterar os pedidos 

para que seja realizada, de forma urgente, uma operação tapa-
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buracos na área urbana do município, haja vista as condições 

ruins das ruas da cidade. O Vereador José Aparecido dos Santos 

agradeceu ao Secretário Municipal de Obras pelo acatamento a 

uma indicação de sua autoria para a realização da manutenção de 

um trecho da estrada da comunidade das Lages, bem como 

endossou as palavras do Vereador Espedito Barbosa quanto a 

necessidade da realização de uma operação tapa-buracos nas ruas 

da cidade, as quais se encontram em péssimas condições de 

tráfego. Por outro lado, o referido Vereador parabenizou o 

Prefeito Municipal e ressaltou a satisfação dos moradores do 

Bairro Madragoa pelo calçamento das Ruas Dois, Três e do trecho 

próximo ao córrego que corta aquele bairro, bem como a 

satisfação dos moradores dos Bairros Torrado e Novo Horizonte 

pelo asfaltamento que está sendo realizado nas ruas adjacentes ao 

parque de exposições. Em seguida, o Vereador José Aparecido dos 

Santos registrou a sua satisfação na obtenção da informação 

segundo a qual o novo e recém-empossado Presidente do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes, declarou-se 

alinhado com o Presidente anterior, Nelson Missias de Morais, e 

que dará continuidade às obras de reforma e construção de novos 

fóruns até então anunciadas e que está com os olhares voltados 

para as comarcas do interior, como é o caso da nossa. Neste 

sentido, informou o Vereador que está acompanhado de perto as 



5 

movimentações indispensáveis para que haja a construção do 

novo fórum no nosso município e que, com fé em Deus, 

brevemente tal obra se tornará uma realidade do Município de 

Vermelho. Encerrado o expediente e aberta a ordem do dia, o 

Vereador Secretário da Mesa informou sobre a entrada dos 

Projetos de Lei de nº 017 e 018/2020, ambos de autoria do Chefe 

do Poder Executivo Municipal. Esclareceu que através do Projeto 

de Lei 017/2020 busca o propositor angariar o referendo do 

Poder Legislativo ao Decreto 047/2020, o qual trata da abertura 

de crédito adicional extraordinário ao orçamento municipal para 

fins de atender à situação de calamidade pública advinda da 

pandemia determinada pelo coronavírus e que em relação a tal 

proposição há pedido de tramitação de urgência subscrito pelo 

Chefe do Poder Executivo cuja motivação é justamente a 

pandemia da COVID-19. Já através do Projeto de Lei 018/2020 

visa o propositor angariar autorização legislativa para a abertura 

de crédito adicional especial ao orçamento de 2020 e atualiza a 

Lei Municipal 1.290/2017. O Secretário da Mesa informou, ainda, 

sobre a inscrição na ordem do dia, para o primeiro turno de 

deliberação, do Projeto de Lei 016/2020, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, por via do qual o propositor busca por 

autorização legislativa para fins de aprovar o loteamento urbano 

denominado “Residencial Madragoa”, localizado do lado esquerdo 
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do Bairro Madragoa. O Presidente determinou o imediato 

encaminhamento do Projeto de Lei 018/2019 às Comissões 

Permanentes competentes para a emissão de parecer e colocou 

em votação o pedido de urgência em relação ao Projeto de Lei 

017/2020, pedido este que restou aprovado por todos os 

Vereadores presentes, com exceção do Presidente, nos termos 

regimentais. Portanto, votaram favoráveis à tramitação de 

urgência os Vereadores Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto 

Viana, Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, 

Espedito Barbosa da Silva e José Aparecido dos Santos, pelo que o 

Presidente determinou o pronto encaminhamento do Projeto de 

Lei 017/2020 às Comissões Permanentes para a emissão de 

parecer, bem como a sua pronta inclusão na pauta da próxima 

reunião ordinária para deliberação em único turno, nos termos do 

artigo 128 do Regimento Interno. Por conseguinte, realizada a 

leitura do Parecer emitido pelas Comissões Permanentes, o 

Presidente colocou o Projeto de Lei 018/2020 em primeiro turno 

de deliberação, tendo ele recebido votação favorável de todos os 

Vereadores presentes, com exceção do Presidente, nos termos 

regimentais. Deste modo, votaram favoráveis os Vereadores 

Antônio de Souza Pereira, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves 

da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito Barbosa da Silva e 

José Aparecido dos Santos, pelo que o Presidente deu por 
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encerrada a ordem do dia e passou a palavra ao Vereador Antônio 

de Souza Pereira para as suas considerações finais, o qual 

ressaltou que obteve informações com o Prefeito Municipal de que 

um convênio para o calçamento/manutenção da Avenida Padre 

Câmara foi assinado e que os valores que custearão tal obra são 

provenientes de emenda parlamentar do Deputado Estadual 

Gustavo Santana. O Vereador Ciro Roberto Viana mencionou e 

solicitou providências quanto a situação vivenciada pelos 

moradores de determinadas ruas do Bairro Novo Horizonte, os 

quais têm recebido contas de energia elétrica e de água com 

nomes dos logradouros divergentes, da mesma forma que 

requereu o esforço do Poder Executivo para realizar o calçamento 

total das ruas daquele bairro. Na mesma oportunidade, agradeceu 

ao Deputado Estadual Marquinhos Lemos e ao José Afrânio Meira 

de Aguiar, através do quais foi possível o direcionamento do valor 

de 50 mil reais e de um veículo de 5 lugares para a saúde do nosso 

município. O Vereador Claudomiro esclareceu que fez a cobrança 

para que fosse realizada a manutenção das estradas porque, como 

se sabe, antes estava difícil devido a falta de caminhões e 

máquinas, mas agora há dois caminhões novos, que foram 

adquiridos justamente devido a necessidade do município, e 

também há máquinas disponíveis para tais serviços. O Vereador 

Darci, por sua vez, agradeceu ao Prefeito Municipal que, por 
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indicação sua, realizou o calçamento de mais uma rua no Bairro 

Magalhães e ressaltou que a referida obra é de grande valia para 

os moradores daquele bairro. O Vereador Espedito Barbosa 

endossou as palavras do Vereador Claudomiro dizendo que hoje 

falta apenas um cronograma para cascalhamento das estradas, 

mesmo porque, diferente de outros anos, agora há caminhões e 

máquinas que, felizmente, podem ser utilizados em toda a extensa 

área rural do município. Ato contínuo, o referido Vereador 

chamou a atenção para a colocação de uma nova lixeira na Praça 

Nossa Senhora da Pena. O Vereador José Aparecido dos Santos, a 

título de considerações finais, mencionou a reunião que os 

Vereadores tiveram com o prefeito acerca da manutenção das 

estradas que cortam a extensa área rural do município, do mesmo 

modo que corroborou as palavras dos Vereadores que o 

antecederam no sentido de que agora há caminhões e máquinas 

disponíveis para tais trabalhos e que, segundo as informações que 

obteve, a mão de obra para a bateção das estradas será recrutada, 

na medida do possível e de preferência, nas próprias localidades. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou por encerrada 

a reunião e, eu, Vereador Secretário da Mesa Diretora, lavrei a 

presente ata, que depois de lida, se aprovada, segue assinada por 

todos os vereadores presentes. 
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