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Ata nº 06 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 02 (dois) dias do mês de 

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

Câmara Municipal de Rio Vermelho, sediada a Rua João 

Antônio Carvalhais, nº 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 

Carias) 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 Carias) disse que 

mais uma vez vem solicitar providencias urgentes aos 

problemas da Rua Eustáquio Heredes de Souza, pois os 

moradores não aguentam mais tamanho descaso, continuou  
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dizendo que existe outro problema sério na Rua que fica 

próxima ao Parque de Exposições, ela esta com uma cratera 

enorme, já atingindo a pista principal. Disse que em relação ao 

problema do transporte escolar Municipal o mesmo verificou 

que as escolas do Maia, Brejinho, Viana, Ribeirão, Boa Vista e 

Malaquias estão totalmente sem o transporte dos alunos, 

dando sequencia disse que a cidade esta em estado 

preocupante, pois a coleta de lixo se encontra precária, assim 

como a iluminação publica, afirmou que a situação da 

farmacinha do Município também é preocupante, pois esta 

com uma falta enorme de medicamentos. Ato continuo o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura da Ordem do Dia. Informou o mesmo que consta a 

votação única do Projeto de Lei nº 002/2018 que “Dispõe 

sobre a concessão de benefícios para pagamento de débitos 

inscritos em divida ativa, estabelece normas para sua 

arrecadação administrativa e da outras providencias”, consta 

ainda segunda votação e discussão do Projeto de Lei nº 

003/2018 que “Dispõe sobre a denominação conferida a 

logradouros públicos localizados no Bairro Chapadinha, no 

Município de Rio Vermelho, e da outras previdências”. Por fim 

consta a primeira discussão e votação do Projeto nº 004/2018  
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de autoria da Mesa Diretora desta Casa que “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”. Iniciou solicitando que o 

secretario realize a leitura do parecer nº005/2018 advindo 

das comissões competentes, referente ao Projeto de lei nº 

002, após a leitura, o Presidente colocou em votação única o 

Projeto nº 002/2018 que foi aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade foi colocado em segunda votação o 

Projeto de Lei nº 003/2018, sendo aprovado por 

unanimidade. Na sequência solicitou ao Secretario que realize 

a leitura do Parecer nº004/2018 advindo das comissões 

competentes, referente ao Projeto de Lei nº 004/2018 que 

“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 leitura do 

mesmo o Presidente colocou em primeira votação o referente 

projeto, sendo aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis dos 

vereadores; Adair Francisco Pereira, Anderson Luiz de Souza, 

Antônio de Souza Pereira, Claudomiro Alves da Silva e 

Espedito Barbosa da Silva, sendo rejeitado por 03 (três) 

vereadores, José Aparecido dos Santos (Zé Carias), Ciro  
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Roberto Viana e Washington Barroso, sendo alegado por eles 

que o orçamento da Câmara anda junto ao do Executivo, por 

isso a necessidade de contenção de gastos. Dando 

continuidade e mediante inscrição previa a palavra foi cedida 

ao Sr. Marcus Vinicius, que disse estar representando o grupo 

Renova Rio Vermelho, afirmando que este grupo não tem 

nenhuma intenção politica, que não iram apoiar nenhum 

candidato a vereador e nem prefeito, e que deste grupo 

também não sairá nenhum candidato, eles se uniram porque 

não da para ver o Município na situação que esta e ficar 

parado, nada acontece de bom em nossa cidade e a 

justificativa do Prefeito é a falta de dinheiro, hoje em dia Rio 

Vermelho esta a mercê de qualquer pessoa que chega e realiza 

a obra que bem quer, um exemplo é o loteamento feito na 

estrada do Magalhaes, será que avaliaram o projeto de 

execução, ele tem data de inicio e de termino, outra coisa que 

esta acontecendo com frequência é que toda mês uma ou duas 

vezes falta medico no PSF, e não esta culpando o Secretário, 

esta falando que o Prefeito não da prioridade para o que é 

prioridade, perguntou se os vereadores estão cobrando 

solução para este problema, afirmando que os mesmos 

precisam exercer seu papel, porque é necessário  
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ser enfático nas cobranças, devem correr atrás e lutar ate que 

os resultados apareçam. Informou que o grupo Renova foi 

procurado por uma paciente que disse ter buscado 

atendimento no hospital chegando lá às 8 horas manha e 

saindo às 5 horas da tarde sem alimentação e ainda sendo mal 

atendida, isso já esta se tornando rotina, não podemos aceitar 

esse tipo de coisa. O Prefeito alegar falta de dinheiro não é 

aceitável, porque existem excessos de contratações, assim 

como excesso de outros gastos absurdos que todos sabem. 

Por fim agradeceu o espaço e afirmou que o Grupo Renova 

estará presente nas reuniões para lutar por Rio Vermelho. 

Dando sequência antes de encerrar a reunião o Presidente 

cedeu a palavra aos vereadores para as considerações finais. 

Com a palavra o vereador Claudomiro disse ter votado a favor 

do Projeto de Lei nº 004/2018 mediante o que a Lei o instrui, 

pois a recomposição salarial dos servidores da Casa é um 

direito, a seu ver um vereador nunca deve votar um projeto 

indo contra a lei, votou tendo total conhecimento do que esta 

no Projeto, pois ele tem que ser correto em suas decisões. 

Continuando disse que teve uma conversa com a Secretária de 

Educação para saber se ela já tem uma posição concreta sobre 

o dia certo da licitação dos ônibus escolares, sendo informado  
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que ate o presente momento ela não tem certeza do dia 

correto da licitação, para sanar sua duvida foi ate a Prefeitura 

juntamente com o vereador Roberto, mas a Pregoeira do 

Município, Sra. Viviane, foi muito grossa com eles, falando que 

eles não são fiscais do Município, que eles são perseguidores, 

afirmando o vereador que eles não são perseguidores, estão 

apenas cumprindo seu papel. Como foi falado por ele na 

reunião passada, existe uma linha escolar, que transporta do 

povoado de Mata Porco ate Rio Vermelho no turno da tarde, 

com a distância de 61 km, e que esta linha até o ano de 2016 

estava correta, porque com o aumento do numero de alunos o 

proprietário desta linha não se credenciou para o transporte 

de todos estes alunos no ano de 2017, sendo que entrou outra 

empresa para complementar este transporte, e agora o 

proprietário desta linha vai ate a comunidade do Bomfim 

dando uma distancia de 34 km, mas recebe pelos 61 km de 

antes, como pode o Município se manter com as contas 

equilibradas sendo que existem sérios desvios como este. Com 

a palavra o vereador Roberto disse que algumas pessoas 

falam que ele esta perseguindo os motoristas do transporte 

escolar, mas isso não acontece, ele esta na verdade é lutando 

pelo correto e seguro para os alunos, e que em momento  
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algum foi ate o Ministério Publico para fazer referida 

denuncia. Continuou dizendo que ele e o colega Claudomiro 

foram muito mal tratados no setor de licitação da Prefeitura, 

fato este que não poderia ocorrer com nenhum Munícipe, pois 

funcionários do Município precisam ter educação e saber 

tratar com respeito a todos. 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.               


