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Ata n2  04 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 05 (cinco) dias do mês de 

Março de 2018 (dois mil e dezoito), no salão do Plenário da 

Câmara Municipal de Rio Vermelho, sediada a Rua João 

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

Vermelho, sobre a Presidência do Vereador Darci Vaz do 

Nascimento, Vice-Presidente o Vereador Adair Francisco 

Pereira e Secretário o Vereador Antônio de Souza Pereira. Em 

nome de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes vereadores: Darci Vaz do Nascimento, Adair 

Francisco Pereira, Antônio de Souza Pereira, Anderson Luiz de 

Souza, Ciro Roberto Viana, Claudomiro Alves da Silva, 

Espedito Barbosa da Silva, José Aparecido dos Santos (Zé 

Canas) e Washington Barroso. Na sequencia solicitou que a 

Secretária Legislativa procedesse à leitura da Ata da Sessão 

anterior que, depois de lida, foi aprovada por toda a Edilidade. 

Na sequencia solicitou que o Secretário da Mesa Diretora 

procedesse à leitura do expediente do dia. Iniciou 

apresentando a homenagem póstuma dos vereadores 

Washington Barroso e Ciro Roberto Viana ao Sr. Milton 

Vitorino Vieira, falecido no ultimo dia 28 de fevereiro, o qual 
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foi integrante por vários anos do Conselho Municipal de Saúde 

de Rio Vermelho, prestando irrelevantes serviços a nossa 

cidade, sendo também um amigo de longa data. Continuando 

realizou a leitura do oficio n2  10/2018 de autoria do Vereador 

Espedito Barbosa, que será encaminhado ao Coordenador 

Regional do Departamento de Estradas e Rodagem, 

solicitando a colocação de três redutores de velocidade na MG 

10, na localidade rural denominada Viana, especificamente em 

frente à Escola Municipal Geraldo Braz de Oliveira, pois o 

referido local tem um grande fluxo de crianças no período 

escolar, acarretando sérios riscos aos mesmos. Continuando o 

Presidente cedeu a palavra aos vereadores para manifestação. 

O vereador Antônio de Souza parabenizou a Escola Estadual 

Dr. Afonso Pena Junior pelo seu aniversario de 100 anos de 

existência, aproveitando antecipou o seu parabéns a todas as 

mulheres de Rio Vermelho pelo dia internacional da mulher 

no próximo dia 08 de março. Usando da palavra o vereador 

José Aparecido (Zé Canas) parabenizou a Escola Estadual Dr. 

Afonso Pena Junior pelos 100 anos de existência, também 

parabenizou todas as mulheres, especificamente a mulher rio-

vermelhense pelo dia internacional da mulher. Continuando 

afirmou o vereador José Aparecido (Zé Canas) que levando 
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em consideração que as indicações encaminhadas ao 

Executivo não estão surtindo efeito, gostaria de relembrar o 

serio problema da Rua Eustáquio Heredes de Souza do bairro 

Torrado, que além do buraco da erosão também esta com o 

esgoto a céu aberto, outra questão é o problema na ponte do 

Ribeirão, que ainda não foi tomada providencias para seu 

reparo. Neste instante informou o Presidente que o mesmo já 

foi ate a referida ponte acompanhado do engenheiro do 

Município, e que está previsto para esta semana o inicio das 

obras de reparo. Ato continuo solicitou ao Secretario da Mesa 

Diretora que realizasse a leitura das matérias constantes da 

Ordem do Dia. Disse o mesmo que consta a segunda votação 

do Projeto de Lei nQ 001/2018 que "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder revisão geral à remuneração 

dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, 

e da outras providencias", consta também a entrada do 

Projeto de Lei n9  003/2018 que "Dispõe sobre a denominação 

conferida a logradouros públicos localizados no Bairro 

Chapadinha, no Município de Rio Vermelho, e da outras 

previdências". Na sequencia o Presidente colocou em segunda 

votação o Projeto de Lei n2  001/2018, que foi aprovado por 

unanimidade. Encerrada a Ordem do dia e mediante a 
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inscrição previa a palavra foi cedida ao Sr. Adenauer Dayrell 

para manifestação, disse o mesmo que o seu pronunciamento 

de hoje se baseia na reunião que o Prefeito teve com os 

servidores na ultima sexta-feira, onde o Advogado do 

Município disse que será necessário cortar na carne para 

conter os gastos e equilibrar as contas municipais, questionou 

o Sr. Adenauer que este termo se aplicaria a quem, porque os 

servidores e os munícipes não aguentam mais pagar pelos 

erros do Executivo, porque ele acredita que noventa por cento 

da folha de pagamento do Município gira em torno de pessoas 

recebendo apenas um salario mínimo. Foi falado também pelo 

advogado das dificuldades financeiras enfrentadas pelo 

Município, porem não falou que a avalição negativa da 

administração é consequência das promessas mirabolantes 

feitas na campanha. Continuou dizendo que trouxe uma lista 

de problemas do Município, que o tempo destinado a ele não 

será suficiente para sua apresentação, mas ira passar essa 

lista para o Vereador José Aparecido (Zé Canas) apresentar a 

todos, pedindo aos nobres vereadores que dediquem o tempo 

das reuniões da Câmara para discussão destas questões. 

Afirmando que hoje em dia a administração fala que todos os 

problemas do Município é culpa da crise, mas não falam que 
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essa crise começou em janeiro de 2017 com o excesso de 

contratações, pagamentos subfaturados, dentre outras coisas. 

Continuando disse que tem como sugestão aos vereadores a 

redução salarial dos mesmos, pois em um município onde 

noventa por cento da população vive com um salário mínimo 

não acha justo um vereador receber R$ 3.500,00 reais, 

acredita ser mais correto um vereador receber um salario 

mínimo também, ate para sobrar mais dinheiro para amparar 

quem realmente precisa. Neste instante o vereador José 

Aparecido (Zé Canas) questionou ao Sr. Adenauer se 

realizando à redução de salário dos vereadores isso ira 

resolver o problema da folha de pagamento do Município, que 

possui mais ou menos 350 servidores efetivos, acreditando o 

vereador que não resolveria. Disse o Sr. Adenauer que não se 

referiu a resolver o problema da folha, mas sim resolveria 

outros problemas do Município, como por exemplo a questão 

do combustível, que esta faltando para o transporte de 

pacientes. Continuou dizendo que esta redução não seria 

apenas no Legislativo, mas sim reduziria o salario do Prefeito, 

Vice-Prefeito e dos cargos comissionados, porque se é preciso 

conter gastos, tem de se iniciar pela redução dos maiores 

valores. Neste instante disse o vereador Antônio que é muito 
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grato a seus eleitores por confiarem nele para mais esse 

mandato, porem não esconde que esta muito difícil 

desempenhar seu trabalho, pois administração é feita com 

dinheiro, e que sem dinheiro tudo fica muito mais difícil, mas 

que em momento algum ele esta parado, ele corre atrás todos 

os dias para a melhoria do nosso Munícipio, tendo o prazer 

em dizer que lutou muito pela permanência do Cartório 

Eleitoral em nossa cidade juntamente com o apoio do Juiz 

Eleitoral, dos funcionários do Cartório, e da Câmara 

Municipal, inclusive neste processo ouve a criação de outra 

sessão eleitoral na comunidade dos Lessa, bem como a 

inclusão das zonas eleitorais das cidades de Serra Azul de 

Minas e Felício dos Santos a nossa comarca. Com  a palavra o 

Presidente Darci disse que o Sr. Adenauer foi Secretário de 

Fazenda nos quatro anos de mandato do ex-prefeito Djalma e 

sabe muito bem como é difícil à administração pública, que o 

papel hoje desempenhado por ele de cobrar resultados do 

atual Prefeito é muito fácil, difícil é estar no poder e realizar 

as obras. Finalizando disse o Sr. Adenauer que o seu tempo de 

tribuna não foi suficiente para expor todos os pontos, e pede 

mais uma vez aos vereadores que se empenhem em fiscalizar 

as deficiências que o Município tem. Com  o uso da palavra o 
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vereador Claudomiro disse que não concorda com algumas 

colocações do Sr. Adenauer, ele não acha injusto o salario dos 

vereadores, pois este valor esta dentro do que permite a lei, 

para falar a verdade esta a baixo do teto máximo permitido, 

pois a seu ver esta redução não vai resolver os problemas do 

Município, ele como vereador tem total conhecimento das 

dificuldades enfrentadas por todos. Entende que esta redução 

salarial deveria ter vindo de muitos anos atrás e não de agora, 

que cumpre seu papel de fiscal do Município, exercendo seu 

cargo de vereador com total dedicação, afirmando que ele é 

vereador do povo, e não de um partido só, pois ele está do 

lado do que é bom e correto para o Município. Com  a palavra o 

Assessor Jurídico da Câmara informou que no direito existe o 

principio da anterioridade, que se aplica a este caso dos 

subsídios, pois os vereadores não podem chegar e aumentar 

ou diminuir o salario como bem querem, existe um período de 

ate 30 dias anterior às eleições municipais, em que o 

legislativo tem por obrigação de deliberar sobre os subsídios 

dos cargos políticos do Município para a próxima legislatura, 

então dentro desta legislatura não tem como se reduzir ou 

aumentar o salario dos mesmos, pois esta lei já foi votada no 

final de 2016. Nada proibi a questão da renuncia de salário, 
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como também não a nada que os obrigue a realizar esta 

renuncia, a Constituição Federal estabelece parâmetros para o 

subsidio dos vereadores, que tem como base o numero de 

habitantes do Município, e o subsidio dos nobres vereadores 

de Rio Vermelho esta totalmente dentro do que a Lei permite. 

Dando sequencia e mediante inscrição previa a palavra foi 

cedida ao Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Dr. 

Epitácio Carvalhais, que agradeceu ao empenho da Câmara 

em votar a recomposição salarial dos servidores, reafirmando 

que esta recomposição não é aumento de salário e sim um 

direito dos servidores. Ato continuo com o uso da palavra o 

vereador Anderson disse que obteve muitos votos, sendo 

muito grato a seus eleitores, mas que agora ele sente 

vergonha em ser um politico, que abre mão do seu salário de 

vereador a qualquer hora, porque a situação de Rio Vermelho 

é terrível, a cidade esta imunda, a zona rural não tem estradas 

digna, continuou dizendo que nasceu e foi criado aqui e que 

veste a camisa do povo de Rio Vermelho, mas sozinho ele não 

tem condições de organizar a cidade, o Prefeito precisa vestir 

essa camisa também e colocar o Município para progredir. 

Com  a palavra o vereador Roberto também disse que sente 

vergonha em ser um político de Rio Vermelho, pois o 

Rua João Antônio Carvalhais, 351 - Centro - Rio Vermelho/MG - CEP 39170-000 - Tel.: (33) 3436-1124 



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

Executivo não esta pensando em momento algum nos rio-

vermelhenses, pois tudo que ouve do Prefeito é que não tem 

dinheiro para nada, mas que sempre vê novos funcionários na 

prefeitura, deve ser por isso que o dinheiro não da para as 

obras necessárias, pois esta sendo usado para pagar salários. 

Tantos funcionários e quando ele esta exercendo seu papel de 

fiscalizador não obtém as informações necessárias, por 

inúmeras vezes foi à prefeitura pedir esclarecimentos e saiu 

sem resposta. Com  a palavra o vereador Claudomiro 

discordou de seus colegas, afirmando que não sente vergonha 

em ser um politico, pois o mesmo não é corrupto, e cumpre o 

seu papel de vereador que é de lutar pelo povo. Com  a palavra 

o vereador José Aparecido (Zé Canas) disse que em toda sua 

campanha politica ele usou da verdade com seus eleitores, em 

momento algum fez promessas mirabolantes, e não é a 

renuncia de salanio dos vereadores que ira resolver os 

problemas do Município, mas sim um plano de contenção de 

gastos vindo do Executivo, um plano coerente feito para dar 

resultado, como por exemplo, cortes nesses alugueis absurdos 

pagos pelo Município, o que não pode é o Executivo querer 

sacrificar ainda mais os direitos dos munícipes. Por fim o 

Presidente declarou por encerrada a sessão, e o vereador 
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Antônio de Souza Pereira, Secretário da Mesa Diretora, lavrou 

a presente ata que, depois de lida, se aprovada, será assinada 

por ele, pelo Presidente e por todos os vereadores presentes. 
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