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Ata n2  05 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 19 (dezenove) 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 a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação. O vereador José Aparecido (Zé Canas) disse que 

ate o presente momento nada foi resolvido em relação ao 

problema da ponte do Ribeirão de Contendas, sendo 

informado pelo Presidente que devido às chuvas dos últimos 
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dias que não se iniciou a obra. Continuando questionou a falta 

de manutenção do site da Câmara Municipal, sendo que este é 

um meio de informação dos trabalhos do Legislativo aos 

Munícipes. Prosseguindo disse que foi procurado por um 

morador da comunidade do Bragança, onde o mesmo relata 

que a estrada esta totalmente abandonada, e este abandono 

esta geral, todas as estradas do Município estão em péssimo 

estado de conservação, sugerindo o vereador que o Executivo 

troque um pouco a mão de obra intelectual que esta tendo 

excesso de contratações pela mão de obra braçal, pois a 

população não esta exigindo nada de mais, apenas uma 

estrada digna para sua locomoção. Com  a palavra o vereador 

Claudomiro disse que muito se fala do problema ocorrido no 

transporte escolar do Município, afirmando o mesmo que o 

transporte dos alunos não esta acontecendo porque muitas 

das empresas de ônibus montaram documentação falsa para 

participar da licitação, e diante destes documentos fraudados 

não se comprova a segurança necessária e obrigatória que os 

ônibus precisam ter para transportar os alunos, diante desse 

fato á policia esta cumprindo seu papel e apreendendo os 

ônibus irregulares. Afirmando que muitos falam do prejuízo 

que os alunos estão tendo, mas a seu ver é um prejuízo 
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pequeno perto do grande prejuízo que poderia ocorrer com a 

continuação da atuação desses ônibus irregulares, 

acarretando enormes riscos à segurança de todos. 

Continuando esclareceu que ele não foi o autor desta 

denuncia, mas se tivesse feito estaria cumprindo o seu papel 

de fiscal do Município, e afirmou saber de mais uma fraude 

que vem acontecendo no transporte escolar, se trata de 

motoristas que fazem, por exemplo, uma linha de 30 km e 

marcam como se tivessem rodado 40 km, e assim existem 

distancias maiores ainda sendo fraudadas, com isso os cofres 

públicos têm enormes prejuízos. Ato continuo o Presidente 

solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que realize a leitura 

da Ordem do Dia. Informou que consta a primeira discussão e 

votação do Projeto de Lei n2  003/2018 que "Dispõe sobre a 

denominação conferida a logradouros públicos localizados no 

Bairro Chapadinha, no Município de Rio Vermelho, e da outras 

previdências". Consta também pedido de trâmite de urgência 

ao Projeto de Lei nQ 002/2018 que "Dispões sobre a 

concessão de benefícios para pagamento de débitos inscritos 

em divida ativa, estabelece normas para sua arrecadação 

administrativa e da outras providencias", informou também 

que esta dando entrada o Projeto de Lei n 004/2018 que 

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 

"Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos 

servidores da Câmara Municipal de Rio Vermelho/MG, para o 

exercício de 2018 e da outras providências". Após a realização 

da leitura do parecer n002/2018 referente ao Projeto de lei 

n2  003, advindo da comissão competente, o Presidente 

colocou em primeira votação o Projeto n2  003/2018 que foi 

aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi colocado 

em votação o pedido de trâmite de urgência do Projeto 

n002/2018, sendo aprovado por todos os vereadores. Na 

sequencia mediante inscrição previa, a palavra foi cedida ao 

Sr. Adenauer Dayrell para manifestação. Iniciou afirmando 

que trouxe para conhecimento dos vereadores cópia do termo 

de renuncia salarial que o mesmo fez na época em que era 

Secretário Municipal, pois ouve vereadores que duvidaram 

desta informação dada por ele, trouxe também cópia do 

decreto feito pelo ex-prefeito, que reduzia os salários dos 

cargos comissionados da época. Continuou dizendo que o 

vereador Claudomiro tinha ouvido falar que o mesmo havia 

chamado os vereadores de analfabetos na reunião que teve 

dos servidores com o prefeito, trouxe copia do áudio da 

referida reunião para provar que em momento algum fez essa 

ofensa aos nobres vereadores. Informou que no mesmo CD 
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está mais dois áudios para conhecimento dos vereadores, um 

intitulado de trama do mal, onde algumas pessoas, incluindo 

membros desta casa discutem o fatiamento do Município, o 

outro áudio está nomeado de Ivan, que se trata de uma 

senhora informando que o Ivan tinha prometido telhas para 

ela, e que ela deveria ir ate o Prefeito para buscar. Pedindo 

aos vereadores que tomem providencias sobre estes assuntos. 

Dando sequencia disse que o vereador Claudomiro explicou 

muito bem sobre o problema do transporte escolar do 

Município, mas gostaria de reforçar que este problema esta 

acontecendo porque foi instituído uma quadrilha nas 

empresas de transporte escolar com objetivo de fraudar a 

licitação, tendo fortes suspeitas que o Prefeito sabia de tudo. 

Finalizando os trabalhos o vereador Roberto disse ser muito 

difícil exercer seu papel de fiscal do Município, porque a falta 

de clareza que o Executivo trabalha é muito grande, que o 

Prefeito afirmar não saber de problemas ocorridos na 

licitação dos ônibus escolares é difícil de acreditar, pois ele 

como autoridade máxima tem total acesso aos documentos. 

Por fim disse que uma prova da falta de transparência do 

Município é o atual Processo Seletivo feito pelo Executivo, 

pois muitos que passaram não foram chamados, e outros que 
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não se classificaram estão exercendo funções no Executivo. O 

vereador José Aparecido (Zé Canas) lembrou que já estão no 

mês de março e a Engenheira da COPASA esteve aqui na 

reunião e garantiu que na semana seguinte ao carnaval eles 

iniciariam obras na rede para solução previa no problema de 

abastecimento, mas que ate o presente momento nada foi 

feito. Com  a palavra o Presidente informou que na semana 

passada ele, juntamente com o vereador Antônio e o Prefeito 

estiveram em Diamantina em uma conversa com o Diretor da 

COPASA pedindo esclarecimento desta questão, sendo 

informado que já estão sendo tomadas as providências para o 

inicio das obras. Por fim, o Presidente declarou por encerrada 

a sessão, e o Secretário da Mesa Diretora, lavrou a presente 

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

os vereadores presentes. 
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