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Ata nº 14 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 06 (seis) dias do mês de 

agosto 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, Anderson Luiz de Souza, Antônio de Souza 

Pereira, 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, 

neste instante o vereador Ciro Roberto questionou aos 

colegas Anderson e Adair o porquê da ausência dos mesmos 

na ultima reunião ocorrida no dia 16 de julho. Na sequencia o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que 

procedesse à leitura do expediente do dia. Informou o mesmo  
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que consta na secretaria da Câmara para consulta dos 

vereadores o relatório de receita corrente liquida dos meses 

de junho de 2017 a junho de 2018 do Poder Executivo. Consta 

à entrada da indicação de nº 021 de autoria do vereador 

Claudomiro Alves da Silva, destinada ao Prefeito Municipal 

solicitando a conclusão dos serviços de manutenção das 

estradadas; indicação nº 022 de autoria do vereador José 

Aparecido dos Santos, destinada ao Prefeito Municipal para 

fins de que tome as mediadas legais para se contratar um 

técnico em segurança do trabalho par atuar na orientação dos 

servidores do Município; indicação nº 023 de autoria do 

vereador José Aparecido dos Santos, destinada ao Prefeito 

Municipal para fins de que seja realizada a limpeza do leito do 

córrego que corta boa parte do bairro Magalhaes em direção 

ao bairro Madragoa. Dando sequencia o vereador Antônio de 

Souza direcionou condolências aos familiares e amigos do Sr. 

Vivaldo de Fátima Machado Rocha, falecido no ultimo dia 24 

de julho. Com a palavra o vereador Claudomiro disse que sua 

indicação tem por finalidade cobrar mais uma vez do Prefeito 

a manutenção das estradas do Município, porque já esta no 

segundo ano de mandato e ate o momento às estradas não 

foram arrumadas, e com isso a população fica prejudicada.  



3 
 

 

 

Finalizando parabenizou ao Prefeito pelo aniversario de 80 

anos. Com a palavra o vereador Ciro Roberto fez um desabafo 

sobre seu difícil relacionamento com o Prefeito, continuou 

dizendo que teve um problema na semana passada na 

comunidade do Colodino, onde o funcionário do Município Sr. 

Arlênio que é lotado na biblioteca Municipal foi ate a 

comunidade para substituir um mata-burro, onde o mesmo 

disse que havia comprado o referido mata-burro, mas na 

verdade ele possui ate as siglas do Município gravadas, 

portanto o vereador gostaria de informações do Prefeito 

quanto a esta questão. Na sequencia disse que na semana 

passada aconteceu um absurdo onde o carro do Município foi 

apreendido por falta de pagamento do documento, afirmando 

que o Prefeito perdeu totalmente o controle da administração, 

e quando o vereador vem a publico cobrar do mesmo 

providencia ele é colocado como perseguidor. Disse que 

esteve em uma reunião com o Promotor de Justiça, onde foi 

alertado pelo mesmo que a Câmara poderia e deveria estar 

agindo em relação a estes problemas do Município, porque 

não tem condições de deixar só por conta do Ministério 

Publico, pois são muitas denuncias, e a justiça precisa do 

auxilio da Câmara Municipal como fiscalizador do Município.  
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Finalizando disse que no mês de julho deste ano o Município 

foi contemplado com o valor de R$ 1.620.870,92, portanto 

diante destas informações pode-se dizer que o Município 

recebeu este ano ate o mês de julho à quantia de R$ 

11.682.547,26, informou também o valor da diária recebida 

pelo prefeito no mês de junho no valor de R$ 5.175,00 

afirmando saber que as diárias são legalizadas, mas que 

durante a campanha o Prefeito falou que não precisava das 

diárias do Município, e que estas diárias seriam mais que 

justas se o Prefeito estivesse trazendo benefícios para o 

Município, mas infelizmente isso não acontece. A palavra foi 

cedida ao vereador Espedito Barbosa que parabenizou ao 

Robinho Silva e sua equipe de futebol feminino pelo titulo 

conquistado na cidade de Matelândia, agradecendo a 

excelente recepção dada a todos pelo Prefeito de Matelândia, 

por fim parabenizou ao Prefeito de Rio Vermelho pelo 

aniversario de 80 anos. Com a palavra o vereador José 

Aparecido completou as palavras do colega onde parabenizou 

ao Robinho Silva e sua equipe de futebol feminino Matrix, pela 

conquista da Copa Materliga, onde mais uma vez foram 

campeãs, diante de muitas dificuldades e pouco incentivo, elas 

demonstraram muita determinação e dedicação ao esporte.  
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Continuou dizendo que a Administração poderia ter dado 

incentivo a essa equipe, poderia ter fornecido o transporte 

das atletas para os jogos, fornecido material esportivo, assim 

como outras coisas, pois o Robinho e sua equipe levam o 

nome do Munícipio para toda a região. Disse ainda que seria 

muito importante que o Prefeito procurasse outra empresa de 

telefonia móvel para prestar serviço ao Município, disse 

também que os moradores da zona rural estão sendo trazidos 

para a fisioterapia pelos carros do transporte escolar, entendo 

o mesmo que na falta de outro veiculo isso se justifica, mas 

tem de ser visto esta questão, pois o Município precisa 

providenciar os veículos adequados e destinados para estes 

pacientes. Continuou dizendo que a pedido dos munícipes, 

vem trazer a todos a indignação da população e também uma 

indignação pessoal pela dispensa do médico Dr. Marcelino, 

que em sua opinião é um excelente medico, pois ele realiza um 

atendimento humanitário, informou estar ciente que o 

hospital é uma instituição filantrópica e por isso a 

Administração Municipal não intervém nestas questões de 

contratações, mas a seu ver o Executivo poderia sim ter 

ouvido o clamor da população e ter entrado neste mérito para 

uma solução adequada e justa para todos. Ato continuo o  
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Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que realize a 

leitura da Ordem do dia. Informou o secretario que esta dando 

entrada nesta Casa o Projeto de Lei nº 009/2018 que “Institui 

avaliação periódica de desempenho individual, disciplina a 

perda de cargo público e de função pública por insuficiência 

de desempenho de servidor público estável e do detentor de 

função pública na Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo Municipal e dá outras 

providências”, informou também a entrada do Projeto de Lei 

nº 010/2018 que “Dispõe sobre a revisão geral anual das 

remunerações dos agentes políticos do Município de Rio 

Vermelho, para o exercício de 2018 e da outras providencias”,  

Em relação ao Projeto de Lei nº 008/2018, de autoria do 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre a “Autorização ao Poder 

Executivo Municipal a firmar convênios, conceder 

subvenções, assinar contratos com governos, órgãos e 

entidades diversas integrantes da Administração Pública 

Municipal, Estadual e/ou Federal, direta e indireta, e dá outras 

providências” informa que aportou nesta Casa Legislativa 

oficio advindo do Executivo Municipal solicitando sua retirada 

da pauta para fins de adequações em seu texto. Baseado no 

Artigo 117 inciso III do Regimento Interno o Presidente  
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acolheu o pedido de retirada da pauta do Projeto de Lei nº 

008/2018. Dando sequencia e mediante inscrição previa a 

palavra foi cedida ao Dr. Gustavo para manifestação. Iniciou 

informando que foi protocolado nesta Casa oficio em reposta 

as informações solicitadas pelo Vereador José Aparecido 

sobre a arrecadação do Município, onde este ofício pontua 

claramente as receitas e as despesas do Município, está à 

disposição de todos os nobres vereadores para que analisem 

com calma todos estes pontos, afirmando que a Assessoria do 

Município esta a disposição para sanar qualquer duvida. Em 

relação às informações de paralisação do transporte escolar 

municipal é fato que o Município vem enfrentando grave 

situação financeira, vez que o Governo do Estado vem 

atrasando sucessivamente o repasse do transporte escolar, 

este problema é uma realidade de todos os Municípios do 

estado de Minas Gerais, em Rio Vermelho não ouve a 

paralisação devido ao fato do Município esta equilibrando 

suas receitas e despesas e com isso conseguindo honrar este 

compromisso. Prosseguindo informou pontos sobre os 

valores recebidos pelo Município bem como os seus gastos, 

continuando fez alguns esclarecimentos pontuados na 

presente reunião por alguns vereadores. Aproveitou a  



8 
 

 

 

oportunidade para informar a todos que o Munícipio gastou 

R$75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos reais) com a 

realização da Semana do Fazendeiro, esta prestação de contas 

assim que finalizada estará a disposição de todos para analise, 

e diante desta economia assim que acabou a semana do 

fazendeiro todos os servidores municipais receberam a 

primeira parcela do 13º salário. Informou também que o 

Município ira receber uma Van e um Micro-ônibus que serão 

destinados ao transporte de pacientes fora do domicilio 

(TFD), informou ainda que estão por licitar a pavimentação da 

Rua Coluna, que através de muita luta do Prefeito e de alguns 

vereadores o recurso foi liberado antes do período eleitoral, 

aproveitando convidou a todos os vereadores a participar 

desta licitação para acompanhar o andamento deste serviço. 

Esclareceu ao vereador José Aparecido que o Prefeito já esta a 

uns três ou quatro meses lutando pela instalação de outra 

empresa de telefonia móvel em Rio Vermelho, e que esteve há 

poucos dias em uma reunião com o Diretor da operadora 

Vivo, e pode afirmar que esta sendo estudada pela empresa a 

viabilidade de prestar o serviço ao nosso Município, informou 

ainda que o Município ira receber dois ônibus escolares, onde 

um deles será destinado ao transporte dos alunos de Pedra  
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Menina, e o outro ficara a cargo da Secretaria de Educação. 

Por fim agradeceu a oportunidade dada a ele nesta reunião, e 

se colocou a disposição de todos para qualquer informação. 

Finalizando a reunião a palavra foi cedida aos vereadores 

para manifestação final. O vereador Claudomiro mais uma vez 

manifestou sua indignação pela dispensa do Dr. Marcelino, e 

solicitou ao responsável por esta demissão que viesse ate a 

Câmara para esclarecer o que de fato aconteceu. O vereador 

Ciro Roberto disse que tudo o que foi falado pelo advogado do 

Município não se demonstra na cidade, o nosso Município esta 

parado, e mais uma vez lembrou a todos os colegas que o 

Promotor de Justiça da nossa Comarca o alertou para que a 

Câmara tome as medidas necessárias para fiscalizar a 

administração. Com a palavra o vereador José Aparecido 

agradeceu a resposta dada a seu oficio pelo Executivo, porem 

o que pode analisar por alto é que existem valores absurdos 

destinados a setores que a seu ver não existem no município, 

como por exemplo, valores destinados à manutenção do 

ensino superior, manutenção das praças, parques e jardins, 

serviço de manutenção de mercados, feiras, hortas e 

matadouro municipal, bem como altos valores destinados a 

manutenção das atividades da secretaria de juventude  
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esporte e lazer, afirmando o vereador que estes valores gastos 

não condizem com a realidade do nosso Município, uma vez 

que todos estes pontos citados por ele não existem em nossa 

cidade, por isso deixa claro que ira analisar e verificar a 

veracidade destas informações. O vereador Washington 

solicitou que o Secretario de Saúde venha esclarecer o porquê 

da demissão do médico Marcelino, que estava prestando um 

excelente serviço ao Município. 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.              


