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Ata nº 21 (vinte e um) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia três do mês de 

novembro 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, Darci Vaz do 

Nascimento, Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos 

Santos e Washington Barroso. Neste instante o Presidente 

solicitou ao Secretário da Mesa, Vereador José Aparecido dos 

Santos (Zé Carias), que realizasse a leitura da ata da reunião 

anterior, a qual, após lida, restou aprovada por toda a 

Edilidade presente. Iniciando o secretário realizou a leitura de 

duas indicações de autoria dos vereadores Antônio de Souza 

Pereira e Espedito Barbosa da Silva, destinadas ao Chefe do 

Poder Executivo.  Ato contínuo e baseando-se no que dispõe o 

artigo 141, combinado com o artigo 145, ambos do Regimento 
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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 Antônio de Souza reiterou o 

pedido feito ao Prefeito através da indicação onde solicita que 

o mesmo notifique a empresa COPASA para que realize a 

manutenção de um trecho situado no Bairro Madragoa, em 

que fora aberta uma valeta para a ligação de uma nova 

unidade consumidora e tal valeta não fora fechada, há anos os 

moradores clamam por este reparo e nada foi feito, por isso 

pede ao Prefeito que resolva aquela situação. Com a palavra o 

vereador Espedito Barbosa aproveitou para reiterar o pedido 

feito ao Prefeito através de indicação onde solicitou a 

disponibilização de um servidor para cuidar das praças 

publicas da cidade, uma vez que estas se encontram sem 

nenhum cuidado especifico e em péssimo estado de 

conservação. O vereador José Aparecido aproveitou o 

momento para pedir ao Executivo que dê atenção as estradas 

das comunidades rurais que diante o inicio das chuvas já se 

encontram em péssimo estado, pede que de uma atenção às 

estradas da região das Mouras que se encontra muito ruim. 

Continuando solicitou também o reparo nas ruas da cidade 



3 
 

que não possuem nenhum tipo de calçamento, pois diante do 

período chuvoso se encontram em péssimo estado. O 

vereador Washington Barroso aproveitou o espaço para 

solicitar ao Prefeito que de manutenção nas estradas da 

região de Pedra Menina que se encontram muito ruins. 

Continuando agradeceu ao Secretário de Saúde e também ao 

Chefe do setor de transporte que ouviram seu pedido e 

enviaram um carro bem melhor para realizar o transporte dos 

pacientes da região. Terminado o expediente, no presente 

passamos a ordem do dia. O Secretário da Mesa diretora 

informou que consta da ordem do dia a deliberação em 

primeiro turno em relação ao Projeto de Lei nº 020, 025 e 

026/2020, todos de autoria do Chefe do Poder Executivo, os 

quais, de forma respectiva, dispõem acerca da pretensão de 

alteração da Lei Municipal 1.290/2017 (PPA de 2018/2021); 

Projeto 025 dispõe acerca da denominação a ser conferida à 

quadra poliesportiva situada no Distrito de Pedra Menina, 

Projeto 026 que disciplina a participação do Município de Rio 

Vermelho no consorcio Intermunicipal de Saúde do Centro 

Nordeste (CISCEN) e ratificação do protocolo de intenções 

firmado entre os demais Municípios consorciados e da outras 

providencias. Além disso, consta da ordem do dia o segundo 
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turno de deliberação em relação ao Projeto de Lei nº 

021/2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

o qual Dispõe sobre a Estimativa de Receita e Fixação das 

Despesas do Município de Rio Vermelho para o Exercício 

Financeiro de 2021. Em relação aos Projetos 020, 025 e 026 

há os pareceres advindo das comissões permanentes. Neste 

instante o Presidente agradeceu as informações, e colocou em 

segundo turno de deliberação o Projeto de Lei 021/2020 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual Dispõe 

sobre a Estimativa de Receita e Fixação das Despesas do 

Município de Rio Vermelho para o Exercício Financeiro de 

2021, que restou aprovado por toda a Edilidade presente, 

votando favoráveis os vereadores; Anderson Luiz de Souza, 

Antônio de Souza Pereira, Darci Vaz do Nascimento, Espedito 

Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos e Washington 

Barroso. Ato continuo, colocou em primeiro turno de 

deliberação o Projeto de Lei nº 020/2020 de autoria do Chefe 

do Poder Executivo, que dispõe acerca da pretensão de 

alteração da Lei Municipal 1.290/2017 (PPA de 2018/2021), 

porem antes solicitou ao secretario que realize a leitura do 

parecer. Após a leitura do parecer que se deu favorável a 

aprovação da proposição, o Presidente consultou aos nobres 
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vereadores como votam em relação ao Projeto 020/2020, 

oportunidade em que restou aprovado por todos os 

Vereadores presentes, com exceção do Presidente, que, nos 

termos regimentais, não vota. Portanto, votaram favoráveis os 

Vereadores Anderson Luiz de Souza, Antônio de Souza 

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

José Aparecido dos Santos e Washington Barroso. Colocou em 

primeiro turno de deliberação o Projeto de Lei 025/2020 que 

Dispõe acerca da Denominação a ser conferida à quadra 

poliesportiva situada no Distrito de Pedra Menina, porem 

antes solicitou ao secretario que realize a leitura do parecer. 

Após a leitura do parecer que se deu favorável a aprovação da 

proposição, o Presidente consultou aos nobres vereadores 

como votam em relação ao Projeto 025/2020, oportunidade 

em que restou aprovado por todos os Vereadores presentes, 

com exceção do Presidente, que, nos termos regimentais, não 

vota. Portanto, votaram favoráveis os Vereadores Anderson 

Luiz de Souza, Antônio de Souza Pereira, Darci Vaz do 

Nascimento, Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos 

Santos e Washington Barroso. Seguindo colocou em primeiro 

turno de deliberação o Projeto de Lei 026/2020 que disciplina 

a participação do Município de Rio Vermelho no consorcio 
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Intermunicipal de Saúde do Centro Nordeste (CISCEN) e a 

ratificação do protocolo de intenções firmado entre os demais 

Municípios consorciados e da outras providencias, porem 

antes solicitou ao secretario que realize a leitura do parecer. 

Após a leitura do parecer que se deu favorável a aprovação da 

proposição, o Presidente consultou aos nobres vereadores 

como votam em relação ao Projeto 026/2020, oportunidade 

em que restou aprovado por todos os Vereadores presentes, 

com exceção do Presidente, que, nos termos regimentais, não 

vota. Portanto, votaram favoráveis os Vereadores Anderson 

Luiz de Souza, Antônio de Souza Pereira, Darci Vaz do 

Nascimento, Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos 

Santos e Washington Barroso. Nada mais havendo a deliberar, 

declarou encerrada a ordem do dia, e cedeu a palavra aos 

vereadores para considerações finais. Com a palavra o 

vereador Anderson Luiz reforçou as palavras do colega José 

Aparecido sobre o cascalhamento das estradas, lembrando 

que sugeriram ao Prefeito que ao invés de gastar o dinheiro 

toda vez com patrolamento, que ele invista no cascalho, pois é 

um trabalho que se faz uma vez só, e tem a garantia de estrada 

boa o ano inteiro.  Declarando por encerrada a reunião e, eu, 

Vereador Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata, 
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que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os 

vereadores presentes.    


