
 

 

Ata nº 07 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 16 (dezesseis) 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 Claudomiro disse que na semana 

passada ele juntamente com o vereador Roberto estiveram 

em Belo Horizonte para receber um veiculo doado pelo 

Deputado Durval Ângelo para atender as comunidades da  



 

 

região de Mercês de Fortaleza, aproveitando a oportunidade 

agradeceu o apoio do deputado. Continuando disse que 

procurou o Prefeito e também o Secretario de Obras para 

solicitar a limpeza de uma estrada próxima à fazenda de 

Mauro Miranda que esta intransitável, pois o mato esta 

tomando conta de toda a estrada, aguardando que o Executivo 

atenda o seu pedido.  Com a palavra o vereador José 

Aparecido (Zé Carias) disse que o Executivo promoveu o 

Processo Seletivo, mas ate o momento muitos que tem o 

direito de trabalhar, pois passaram neste processo não foram 

chamados, como exemplo tem um cidadão que passou em 

primeiro lugar e ate hoje não foi chamado, sendo alegado pela 

Secretaria de Recursos Humanos que estão primeiro 

organizando os servidores efetivos que se encontram em 

desvio de função, mas esta questão tem de ser resolvida, pois 

não pode um servidor aprovado para uma área exercer função 

em outra área da prefeitura, porque assim essas vagas 

disponibilizadas no processo seletivo não serão devidamente 

ocupadas por quem tem direito. Continuando disse que na 

rodoviária da cidade foram montadas tendas para a venda de 

lotes de uma referida empresa, essas tendas tomaram todo o 

espaço de estacionamento dos ônibus, acredita que usar o  



 

 

espaço publico para beneficio do particular é uma afronta ao 

direto do cidadão. Com a palavra o vereador Washington disse 

que foi adquirido um veiculo para o Distrito de Pedra Menina 

através do Deputado Dr. Jean, também foi disponibilizado pelo 

deputado uma emenda no valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reias) para a Escola Francisco Gonçalves Vieira em Pedra 

Menina, desde já agradece imensamente o apoio do deputado. 

Continuando o vereador Roberto disse que gostaria de 

reforçar as palavras do colega Claudomiro, com a leitura do 

Oficio advindo do Gabinete do Deputado Durval Ângelo, o qual 

foi informado à disponibilização do veiculo para o transporte 

de pacientes das regiões da Serra do Gavião, Mercês de 

Fortaleza, Ribeirão dos Lopes e Mundo Velho, agradecendo o 

total apoio do deputado nesta conquista. Ato continuo o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que 

realize a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia. 

Informou o Secretário que esta dando entrada nesta Casa 

Legislativa parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, sobre as contas do Prefeito Municipal no ano de 

2016 Sr. Djalma de Oliveira, para apreciação e deliberação da 

Câmara no prazo de 120 dias. Na sequencia informou que 

consta a segunda votação do 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”. Foi colocado pelo 

Presidente em segunda votação o Projeto de Lei nº 004/2018 

que mais uma vez foi aprovado por 05 (cinco) votos 

favoráveis, recebendo 03 (três) votos contrários. Dando 

sequencia e mediante inscrição previa a palavra foi cedida ao 

Sr. Robsoney Silva para manifestação. Com o uso da palavra 

disse que todos o conhecem por Robinho Silva e há muitos 

anos trabalha voluntariamente pelo esporte em Rio Vermelho, 

hoje vem solicitar apoio dos nobres vereadores para o esporte 

de Rio Vermelho que esta em situação de decadência, 

lembrando que o esporte é fundamental na formação de 

pessoas de bem, o esporte da oportunidade as crianças de 

sonharem com um futuro melhor, desde que foi destituída a 

Secretaria de Esporte de nossa cidade, nós só perdemos com 

essa decisão, andamos para trás no que diz respeito ao 

esporte, pois todas as cidades vizinhas que possuem 

Secretária de Esporte apresentam excelentes resultados nessa 

área, e Rio Vermelho nada faz pelo esporte, solicitando que os 

vereadores intercedam pelos rio-vermelhenses juntamente ao 

Executivo para a solução desta questão, pois uma cidade sem  



 

 

incentivo ao Esporte é uma cidade sem perspectivas para um 

futuro melhor. Continuando a palavra foi cedida ao Sr. Valter 

Gomes, que disse está presente para lutar juntamente com o 

Robinho pelo esporte de Rio Vermelho, pedindo também aos 

vereadores que lutem pelo esporte de nossa cidade, pois a 

Secretaria de Esporte é essencial em uma cidade, não 

podemos ficar sem este setor. O esporte agrega valores, retira 

crianças e adolescentes do mundo das drogas, Rio Vermelho 

possui muitos jogadores e jogadoras que se empenham e 

dedicam parte do seu dia para os treinos e jogos, 

representando o nosso Município com muito orgulho nos 

campeonatos que disputam, mas é preciso apoiar estes 

atletas, para que continuem sentido prazer no que fazem, as 

nossas quadras esportivas estão em situação precária, assim 

como nosso campo de futebol está abandonado, por favor, nos 

ajudem a ajudar o futuro no nosso Município. Neste instante 

foi informado pelo Presidente que o Conselho Municipal do 

Esporte vai voltar a atuar na cidade, sendo que essa semana 

acontecera à primeira reunião. Finalizando a palavra foi 

cedida aos vereadores para as manifestações finais. Disse o 

vereador José Aparecido (Zé Carias) que o dinheiro colocado 

no esporte não pode ser considerado gasto, mas sim um  



 

 

investimento, pois quem pratica esporte adoece menos, o 

esporte agrega valores de união e respeito ao próximo, no ano 

passado foi votado a lei do Orçamento Anual Municipal, e que 

o percentual do valor destinado ao esporte era de 0, 36%( 

zero virgula trinta e seis por cento) do orçamento do 

Município, não chegava a  0,5% (meio por cento), após uma 

negociação foi aprovado por todos os vereadores o valor de 

1% (um por cento) da arrecadação Municipal para 

investimento no esporte, e segundo as informações que ele 

possui não esta sendo investido nem este mínimo percentual, 

sendo um absurdo esta situação, não podem deixar o esporte 

do Município acabar, finalizou parabenizando o Sr. Robinho e 

Valter pelo incentivo e luta pelo esporte de nossa cidade.  Por 

fim o vereador Roberto disse que o Prefeito ter a maioria 

favorável na Câmara é muito bom para ele, pois ano passado 

quando deu entrada no Projeto de Lei que modificou toda a 

secretária de esporte, recolocando-a sobre a responsabilidade 

da Secretária de Educação, ele com mais alguns colegas 

votaram contra o Projeto, mas como é o voto da maioria que 

vence, mais uma vez foram derrotados, e depois da aprovação 

deste projeto se deu inicio a situação precária do esporte em 

nossa cidade, é preciso correr atrás de solução para este  



 

 

problema, do modo que esta não pode ficar. 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.                


