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Ata nº 09 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 21 (vinte e um) dias do mês 

de Maio 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 o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa 

Diretora que procedesse à leitura do expediente do dia. 

Informou o mesmo que constam as indicações de nº 003 e 004 

de autoria do vereador Washington Barroso destinadas ao 

Prefeito Municipal, versando a primeira sobre o pedido de  
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melhoria na estrada rural que faz a ligação entre os 

Municípios de Rio Vermelho e Felício dos Santos, já a segunda 

indicação solicita ao Secretário Municipal de Saúde que 

busque alternativas para a promoção de melhorias no 

atendimento médico no Distrito de Pedra Menina. Dando 

continuidade a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação. O vereador Anderson fez um agradecimento ao 

Vaguinho pelo bom trabalho feito na limpeza da estrada que 

liga os Municípios de Rio Vermelho e Coluna, afirmando que o 

mesmo pode ficar tranquilo, pois todos os compromissos 

feitos serão cumpridos. Com a palavra o vereador Ciro 

Roberto iniciou dizendo que possui um quadro comparativo 

das verbas recebidas por essa administração nas legislaturas 

de 2016 e 2017, que o valor do repasse recebido pelo ex- 

prefeito Djalma em 2016 foi de R$ 18.228.947,65 (dezoito 

milhões duzentos e vinte e oito mil novecentos e quarenta e 

sete reais e sessenta e cinco centavos) fazendo o comparativo 

com a legislatura de 2017 que iniciou recebendo repasse no 

valor de 18.620.178,98 (dezoito milhões seiscentos e vinte mil 

cento e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), 

portanto o atual Prefeito deu inicio a seu trabalho com um 

montante superior ao da gestão anterior. Essa informação  
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deixa claro que a atual administração não esta usando o 

dinheiro de forma correta, pois tudo que se pede de melhoria 

para o Município o Prefeito alega não poder fazer, pois não ter 

verba, mas para onde está indo todo este dinheiro recebido, 

essa folha detalhada com valores recebidos pelo Município 

esta disponível para quem quiser analisar, sendo muito 

importante que a população fique ciente destes valores para 

perceberem como o nosso Município esta sendo mal 

administrado. Continuando disse que tem Servidor Público do 

Município que está usando as redes sociais para falar mal e 

divulgar algumas informações dele e do colega Washington 

conhecido como Gué, acreditando que tais informações estão 

saindo aqui desta Casa Legislativa, não sabe se pelo 

Presidente ou por algum vereador, sendo um absurdo tal 

situação. Continuando disse que ainda tem a questão de uma 

linha do transporte escolar recebendo a mais do que deveria, 

também existe o sério problema da Farmácia Popular do 

Município que esta em situação precária, pois a falta de 

medicamento é enorme e constante. Cedida a palavra ao 

vereador Claudomiro disse que no dia 23 de abril ele, 

juntamente como os vereadores Roberto e Gué estiveram em 

Brasília em um curso de vereadores, aproveitaram para levar  
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ate o Deputado Federal Leonardo Monteiro alguns ofícios de 

solicitação de recursos para o Município. No qual foi 

adquirido o recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) para a construção de uma unidade básica de saúde 

em Mercês de Fortaleza, como já foi dito também conseguiram 

desde o ano passado um trator/girico completo que estará 

chegando até o mês de junho para o Município. Continuou 

dizendo que no ano de 2014 ele, juntamente com o Ex-

Prefeito Djalma conseguiram o recurso de R$ 249.000,00 

(duzentos e quarenta e nove mil reais) para a execução do 

calçamento de Mercês de Fortaleza, este recurso foi liberado 

em 2017, no mês de abril do mesmo ano ouve a licitação para 

a contratação da empresa para realizar a obra, já completou 

um ano da licitação e até o momento a empresa não iniciou as 

obras em Mercês de Fortaleza, eles estiveram no Munícipio e 

realizaram o calçamento de uma rua no Bairro Magalhaes e 

também de uma rua no Bairro da Chapadinha, deixaram as 

outras obras sem fazer e não retornaram, alertando que esse 

valor esta disponível na Caixa Econômica, mas corre o risco do 

Município perder esta verba, pede mais uma vez ao Prefeito 

que dê muita atenção a esta situação para não perderem este 

tão importante recurso. Dando sequencia disse que ele  
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juntamente com o vereador Roberto conseguiram junto ao 

Deputado Durval Ângelo um carro para ficar disponível na 

Comunidade de Mercês de Fortaleza, que servira para atender 

todas as comunidades vizinhas no que diz respeito ao 

atendimento na área da saúde, foi conversado com o Prefeito 

e ele concordou que se conseguissem o veiculo ele seria de 

total exclusividade para a comunidade, mas agora que o 

veiculo chegou o Prefeito esta colocando dificuldade em 

liberar este carro, alegando que o Secretário de Saúde disse 

que existe uma lei que impede este veiculo de ficar rodando 

na zona rural, disse o vereador que solicitou a presença do 

Secretário de Saúde nesta reunião para que o mesmo traga 

documentos que provem este impedimento. Continuou 

dizendo o vereador que foi ate o Prefeito para mais uma vez 

tentar solucionar esta questão, onde foi informado via 

telefone pelo Advogado do Município Dr. Gustavo que não tem 

nada a ver com decisões do Secretário de Saúde, que esta 

decisão do envio deste veículo para a zona rural é questão de 

decisão política, pois a seu ver não tem nenhum impedimento, 

por isso ele não pode emitir parecer referente a esta questão. 

Afirmou o vereador que faz questão de ter o Secretário de 

Saúde em alguma reunião desta Casa, para expor estas  
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questões a todos. Continuando a palavra foi cedida ao 

vereador José Aparecido (Zé Carias) que disse ter acontecido 

na semana passada os jogos escolares do estado, onde foi 

criado um time feminino com alunas das escolas Afonso Pena 

e Santos Carvalhais, ambas treinadas pelo Robinho, e mesmo 

diante de dificuldades e escassez de matérias para treino, esta 

equipe voltou para casa com a conquista da medalha de Prata, 

parabenizou a todas as meninas e ao seu treinador pelo 

esforço e dedicação ao esporte, sugerindo ao Presidente da 

Casa que se possível à mesma ofereça medalhas de 

homenagem a estas alunas, para valorizar ainda mais esta 

conquista. Continuou pedindo ao Prefeito que tenha mais 

dedicação pelo esporte de nossa cidade, que destine recursos 

a este setor, porque segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a cada real investido no esporte se economiza três na 

saúde. O vereador Washington disse que no inicio da reunião 

foram apresentadas duas indicações de sua autoria, pois ele 

não aguenta mais tamanho descaso com a saúde em Pedra 

Menina, porque na época do Prefeito Djalma e do Secretário 

de Saúde Marcos Vinicius a área da saúde em Pedra Menina 

era muito boa, eles implantaram diversos atendimentos na 

época, o médico atendia na comunidade três vezes na semana,  
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e quando ele faltava eles enviavam um informativo para que a 

população não ficasse esperando, hoje em dia o médico esta 

atendendo apenas uma vez na semana e mesmo assim quando 

vai, e com isso a população esta dormindo na fila para receber 

este atendimento, pede ao Prefeito e ao Secretário de Saúde 

mais respeito pela população de Pedra Menina, que eles 

merecem um atendimento digno. Com relação às estradas o 

ônibus que faz o transporte escolar esta mais uma vez 

quebrado, pois ele acabou de sair da mecânica e já voltou com 

problemas devido ao péssimo estado das estradas, e com isso 

os alunos ficam prejudicados, pedindo ao Prefeito muita 

atenção a este problema. Dando sequência o Presidente 

solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que realize a leitura 

das matérias constantes da Ordem do Dia. Iniciou informando 

que deu entrada nesta Casa legislativa o Projeto de Lei nº 

005/2018 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e 

Execução da Lei Orçamentaria do Município de Rio Vermelho 

para o exercício financeiro de 2019 e da outras providencias’. 

Também deu entrada o Projeto de Resolução nº 001/2018, de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe sobre a 

regulamentação do uso dos veículos oficiais da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, estado de Minas Gerais e da  
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outras providencias”. Finalizando a sessão a palavra foi cedida 

aos vereadores para as considerações finais. O vereador Ciro 

Roberto disse que todos os vereadores precisam lutar pelo 

povo de Rio Vermelho, mas o que esta acontecendo nesta casa 

é que apenas uns quatro, no máximo é que expõem as 

realidades do Município, que falam dos problemas da atual 

administração, e por isso recebem recado do Prefeito onde o 

mesmo fala que ele não trabalha com vereador da oposição, 

discurso este totalmente diferente do que era falado no 

primeiro dia de mandato do Prefeito, onde ele afirmou que 

uma pessoa errar era mais fácil do que onze errarem, por isso 

que o Executivo iria trabalhar unido com o Legislativo, mas 

não demorou nada para este discurso acabar. Disse o 

vereador Claudomiro que o Prefeito não precisa atender a eles 

da oposição, mas sim atender ao povo de Rio Vermelho, 

porque eles não estão pedindo nada particular e sim para a 

população em geral, mas a verdade é que o Prefeito não esta 

atendendo a ninguém, porque existem mais cinco vereadores 

da situação e que também não estão tendo suas 

reinvindicações atendidas. O vereador José Aparecido (Zé 

Carias) disse que juntamente com o José Afrânio solicitaram 

ajuda do Deputado Durval Ângelo para aquisição de carteiras  
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escolares para a Escola Estadual Dr. Afonso Pena Junior, e traz 

a todos a informação de que o Deputado disse que em breve 

este mobiliário será disponibilizado. 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. 

   


