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Ata nº 13 (treze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia vinte 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, 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 e Washington Barroso. 

Inicialmente, conforme tem feito nas reuniões anteriores, o 

Presidente informou a todos que devido a pandemia determinada 

pela COVID-19 as reuniões da Câmara estão sendo realizadas no 

Plenário apenas com a presença dos Vereadores, de dois 

servidores da Casa e de um profissional da Rádio River FM, 

responsável pela transmissão destas via rádio, sendo que, ainda 

assim, todos estão a usar máscara de proteção. Feito tal 

esclarecimento, o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa, 

Vereador José Aparecido dos Santos (Zé Carias), para que 

realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual, após lida, 
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restou aprovada por toda a Edilidade presente. Por sua vez, o 

Secretário da Mesa realizou a leitura de uma indicação de autoria 

do Vereador Antônio de Souza Pereira ao Prefeito Municipal para 

que fosse realizada a mudança de uma lombada existente em 

frente à residência de Dóris Carvalhais de Oliveira Lopes, na Praça 

Nossa Senhora da Pena, nº 132, para a frente da garagem da 

Anatur Turismo, haja vista que a residência da referida munícipe é 

tombada pelo patrimônio histórico, mas as constantes frenagens 

de veículos para que possam passar pela lombada tem causado 

abalos nas estruturas daquele patrimônio histórico. 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 a matéria do 

expediente ou sobre assuntos de interesse público, oportunidade 

em que o Vereador Anderson Luiz de Souza relatou que foi 

procurado pela Bruna Salema, que, em representação a um grupo 

de moradores, lhe repassou o pleito de tais pessoas de terem as 

demais ruas do Bairro Novo Horizonte asfaltadas. Em resposta a 

tal pleito, o referido Vereador informou que vai à Belo Horizonte 

tentar a garantia de recursos para o calçamento do restante das 

ruas daquele bairro. O Vereador Antônio de Souza Pereira utilizou 

do seu momento de fala para informar aos moradores da 



3 

localidade rural de Salema que a caixa d’água por eles pleiteada já 

se encontra em poder do Executivo Municipal e que nós próximos 

dias a instalação desta será realizada na localidade. Ato contínuo, 

o referido Vereador parabenizou e agradeceu ao Deputado 

Estadual Gustavo Santana e ao Prefeito Municipal pela atenção e 

empenho dados à sua indicação de colocação da referida caixa 

d’água na localidade de Salema, a qual, em suas palavras, será de 

grande valia para aquela população. O Vereador Antônio de Souza 

Pereira ainda informou sobre os tubulões que serão instalados 

pelo Poder Executivo nas proximidades da Fazenda Boa Vista 

(Zico de Alfim) e na localidade de São José dos Cocais, pelo que 

também agradeceu ao Deputado Estadual Gustavo Santana e ao 

Prefeito Municipal pelo empenho e atendimentos a tais 

localidades. O Vereador Ciro Roberto Viana direcionou as suas 

condolências aos familiares e amigos de Ediney Flávio, conhecido 

como “Prego”, o qual, ao que se sabe, foi vítima de um crime e 

faleceu. Por consecutivo, o referido Vereador teceu comentários 

sobre a importância e necessidade de investimento em segurança 

pública. O Vereador Claudomiro Alves da Silva informou sobre o 

empenho do Deputado Estadual Gustavo Valadares na consecução 

de ativos financeiros para a reforma da quadra poliesportiva 

situada na área central do município. O Vereador Darci Vaz do 

Nascimento informou a todos e, principalmente aos moradores da 
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localidade rural denominada Beira do Rio, sobre a obtenção da 

confirmação de que brevemente será instalado um tubulão 

naquela localidade para fins de adequar o escoamento da água de 

um córrego que está atravessando a estrada, o que trará 

melhoramento de tráfego por aquela localidade. Na oportunidade, 

o Vereador agradeceu ao Prefeito Municipal pelo empenho à 

demanda dos moradores daquela localidade. O Vereador José 

Aparecido dos Santos direcionou condolências aos familiares e 

amigos das pessoas conhecidas como João Branco e Prego, 

falecidas recentemente, bem como postulou pelo bom senso do 

Comitê Municipal Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus para 

se analisar a viabilidade de permissão para o trabalho dos 

cabeleireiros/barbeiros, tendo em vista que, conforme tem 

observado, felizmente o nosso município se encontra em uma 

situação muito tranquila em relação ao número de casos 

confirmados de coronavírus e os profissionais que militam em tais 

áreas não atendem a muitas pessoas, mas, em contrapartida, tais 

profissionais, pela natureza do trabalho que ofertam, possuem um 

ganho reduzido e agora estão completamente privados de 

trabalhar e de garantir o próprio sustento. O Vereador 

Washington Barroso direcionou agradecimentos ao Prefeito 

Municipal, que, em atendimento a uma postulação de sua autoria e 

dos moradores do Distrito de Pedra Menina, realizou a 
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manutenção do acesso à rua da gruta, naquele distrito, 

possibilitando o acesso de todos. Também agradeceu ao 

Secretário Municipal de Cultura, Claudionício, pelo empenho para 

que fosse possível a manutenção da iluminação da Praça e do 

Cemitério do Distrito de Pedra Menina. O referido Vereador 

arrematou a sua fala agradecendo ao Deputado Federal Leonardo 

Monteiro pelo atendimento ao seu pedido de direcionamento de 

emenda parlamentar ao município com destinação à entidade 

hospitalar de urgência e emergência existente no nosso município. 

Encerrado o expediente e aberta à ordem do dia, o Vereador 

Secretário da Mesa informou sobre a deliberação em turno único 

em relação ao Projeto de Lei 017/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, através do qual pleiteia pelo referendo ao Decreto 

047/2020, que “dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

extraordinário no exercício financeiro de 2020 e dá outras 

providências”, com vistas a atender a situação de calamidade 

pública derivada da pandemia de coronavírus. Em relação a tal 

proposição (017/2020), informou o Secretário da Mesa sobre o 

parecer advindo das Comissões Permanentes a ser lido. Informou, 

por fim, sobre a inscrição na ordem do dia, para o segundo 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 
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denominado “Residencial Madragoa”, localizado do lado esquerdo 

do Bairro Madragoa. Após a leitura do parecer das Comissões 

Permanentes pela aprovação do Projeto de Lei 017/2020 o 

Presidente colocou-o em deliberação, oportunidade em que restou 

aprovado por todos os Vereadores (8), com exceção do 

Presidente, que, nos termos regimentais, não vota. Em seguida, o 

Presidente colocou em segundo turno de deliberação o Projeto de 

Lei 016/2020, o qual também restou aprovado por todos os 

Vereadores (8), com exceção do Presidente. Esgotadas a matérias 

inscritas para deliberação, o Presidente deu por encerrada a 

ordem do dia e passou a palavra ao Vereador Antônio de Souza 

Pereira para as suas considerações finais, o qual informou a todos 

que esteve com o Prefeito Municipal recentemente e que dele 

obteve a informação de que as obras na Rua Raimundo José Souto 

serão iniciadas em breve. O Vereador Ciro Roberto Viana, em sede 

de considerações finais, informou que, segundo os moradores do 

Bairro Torrado, há pelo menos 6 meses não recebem visita do 

agente comunitário de saúde, sendo que, diante de tal relato, 

postula ao Secretário Municipal de Saúde pela averiguação de tal 

situação e a correspondente tomada de providências. O Vereador 

Espedito Barbosa utilizou o momento da sua fala para informar 

que também já se encontra em poder do Executivo Municipal uma 

caixa d’água com capacidade de 20 mil litros para ser instalada na 
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localidade do Viana e, assim, atender a demanda dos moradores 

da referida localidade. Informou, ainda, sobre a obtenção de 

informações junto ao Poder Executivo Municipal de que em breve 

será instalado um tubulão na localidade de Mundo Velho, próximo 

à residência do Vicente Correia, a fim de melhorar as condições do 

local. Nada mais havendo a tratar, o Presidente reiterou a 

necessidade de seguir as recomendações das autoridades em 

saúde quanto as medidas de prevenção ao contágio e propagação 

do coronavírus, declarando 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. 

 

 

 


