
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.751/0001-67 

Ata n2  24 (vinte e quatro) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia vinte e um do mês de 

dezembro de dois mil e vinte, no salão do Plenário da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, situado na Rua João Antônio 

Carvalhais, n2  351, Centro, neste Município de Rio Vermelho, 

sob a Presidência do Vereador Adaír 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 o Presidente solicitou ao Secretário da 

Mesa, Vereador José Aparecido dos Santos (Zé Canas), que 

realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual, após 

lida, restou aprovada por toda a Edilidade presente. Iniciou 

informando que se encontra na secretaria da Casa o relatório 

advindo da Secretaria de Saúde de Rio Vermelho com 

detalhamento do primeiro e segundo quadrimestres de 2020, 

conforme determina a Lei Complementar n2  141/2012. 
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Continuando o secretário realizou a leitura da indicação de 

autoria do vereador Claudomiro Alves da Silva destinada ao 

Chefe do Poder Executivo, onde solicita que tome 

providencias quanto ao lote que faz divisa com o cemitério 

municipal e que foi fechado por um munícipe. Ato contínuo e 

baseando-se no que dispõe o artigo 141, 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 desejou um feliz natal e um 

próspero ano novo a todos os rio-vermelhenses. O vereador 

Antônio de Souza Pereira informou que já se encontra 

disponível o valor de cem mil reais destinado à perfuração do 

poço artesiano na localidade do Salema, verba esta 

disponibilizada pelo Deputado Estadual Gustavo Santana em 

atenção a um pedido de sua autoria. Com  a palavra o vereador 

Ciro Roberto Viana aproveitou a oportunidade para desejar 

um bom trabalho aos novos gestores do Munícipio, gostaria 

de ver a Câmara trabalhando junto com a Prefeitura, disse que 

nesses quatro anos não teve a oportunidade de trabalhar 

como queria e como o município merecia. O vereador 
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Claudomiro Alves da Silva reforçou sua indicação pedindo ao 

Prefeito que tome as previdências para a liberação do lote que 

está cercado próximo ao cemitério, uma vez que alguns 

moradores o procuraram para solicitar esta questão, 

aproveitou o momento para agradecer a colaboração do 

Prefeito Ildemar Faria nesses quatro anos, sabe que ele não 

poder executar tudo que foi falado, mas gostaria de agradecer 

pelas obras importantes realizadas por ele, por fim desejou 

aos novos colegas e ao novo Prefeito um excelente mandato. 

Com  a palavra o vereador Espedito Barbosa reforçou as 

palavras do colega e lembrou que a mais de dois meses havia 

questionado o Prefeito sobre o lote fechado próximo ao 

cemitério, e pede que ele resolva esta questão ainda dentro do 

seu mandato. Com  a palavra o vereador José Aparecido dos 

Santos iniciou dizendo ao futuro Prefeito que recentemente 

foi aprovado no Congresso Nacional a Lei do Marco 

Regulatório do Saneamento Básico, ou seja, abre espaço para 

concessões de outras empresas prestadoras de serviços, pede 

ao futuro prefeito que olhe esta questão da COPASA, buscar 

empresa para a concessão da questão do esgoto de nossa 

cidade, sei que é uma questão muito complicada, porem tem 

que se ter um norte para iniciar. Continuando falou sobre a 
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obra do novo Fórum, a documentação esta bem adiantada, 

esta em questão agora a Prefeitura executar as obras de 

infraestrutura do local da construção, que foi acordado entre 

Munícipio e Ministério Público, portanto o Munícipio precisa 

entregar a pavimentação, meio fio, canaleta, rede fluvial, água, 

luz e esgoto, se estas questões não forem cumpridas a cidade 

poderá perder esta tão importante obra. Lembrando que em 

seu ponto de vista essa obra foi uma das maiores conquistas 

do Munícipio nas ultimas décadas. Com  a palavra o vereador 

Washington Barroso desejou um excelente governo ao futuro 

Prefeito, desejou um feliz natal e um próspero ano novo a 

todos. 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 Antônio de 

Souza Pereira agradeceu aos nobres colegas pela convivência 

respeitosa, agradeceu a presteza e bom desempenho do 

Assessor Jurídico e Contábil desta Casa Legislativa, agradeceu 

ainda a Secretária Legislativa e a Servidora Tatiane pela 

atenção, carinho e zelo em seus trabalhos, agradeceu ainda ao 

funcionário da Rádio River FM pelo trabalho nos prestado. 

Por fim desejou um feliz natal e um excelente ano novo a 

todos. O vereador Ciro Roberto Viana agradeceu a Deus e a 
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toda a população rio-vermelhense pela oportunidade que 

deram a ele em participar dos trabalhos desta Casa Legislativa 

por estes quatro anos, deixou seus agradecimentos a todos os 

servidores da Casa, desejando um feliz natal e prospero ano 

novo. Com  a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva 

agradeceu aos que confiaram nele para que por mais quatro 

anos lute pelo melhor da nossa cidade, desejou a todos um 

feliz natal e um ano novo cheio de saúde e paz. Com  a palavra 

o vereador Darci Vaz do Nascimento agradeceu a Deus pelos 

dois mandatos que teve nesta Casa, agradeceu ao colega Dedé 

pela presteza que teve com ele, assim como agradeceu aos 

demais colegas pelos anos de trabalho e respeito, pediu 

desculpa por algo que possa ter dito e magoado alguém, por 

fim desejou um feliz natal e feliz ano novo. O vereador 

Espedíto Barbosa da Silva usou do tempo para agradecer ao 

povo rio-vermelhense por ter dado a ele a oportunidade de 

fazer parte desta Casa Legislativa por muitos anos, deixara o 

legislativo com a sensação de dever cumprido, pois trabalhou 

incansavelmente com muita luta pelo desenvolvimento da 

nossa cidade, deixou o abraço e reconhecimento aos colegas 

de mandato, agradeceu a todos os servidores da Casa pelo 

bom trabalho desempenhado, por fim desejou um feliz natal e 
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um excelente 2021. O vereador José Aparecido dos Santos 

agradeceu a todos os servidores desta Casa pelos anos de bom 

trabalho, agradeceu aos nobres colegas e se desculpou por 

algo que possa ter sido dito no calor dos trabalhos, desejou 

um feliz natal e prospero ano novo a todos os rio-

vermelhenses. O vereador Washington Barroso agradeceu a 

todos que estiveram juntos nesses quatro anos, desejando a 

todos um feliz natal e excelente ano novo. A palavra foi cedida 

ao Assessor Jurídico que agradeceu a todos pelos quatro anos 

de convívio, agradeceu aos nobres vereadores pela confiança 

em seu trabalho, agradeceu aos servidores da Casa, e desejou 

um feliz natal e um ano novo de muita saúde e paz. Com  a 

palavra o Assessor Contábil agradeceu aos vereadores pela 

confiança em seu trabalho, agradeceu a presteza dos demais 

servidores e desejou um feliz natal e prospero ano novo a 

todos. 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. 
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