
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

Ata n2  15 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 20 (vinte) 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, 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, 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 presente. Em seguida a palavra 

foi cedida aos vereadores para manifestação. Com  a palavra o 

vereador Antônio de Souza direcionou condolências aos 

familiares e amigos do Sr. Hélio Martins Barroso, falecido no 

ultimo dia 06 de agosto deste ano. Com  a palavra o vereador 
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Giro Roberto solicitou a Secretária de Educação que desse 

uma maior atenção a Escola do Galdino conhecida por todos 

como grupo de lata, pois esta semana foi convidado por 

alguns pais para visitar o novo endereço desta escola, e pode 

ver que não tem diferença nenhuma do antigo prédio que 

abrigava a mesma, vez que o atual imóvel é muito antigo e por 

isso gera um enorme perigo para os alunos. O vereador 

Claudomiro iniciou dizendo que esteve em uma conversa com 

o gestor do hospital João Cesar de Oliveira Sr. Ivan para 

maiores informações sobre o atendimento do Raio X do 

hospital, sendo informado pelo mesmo que o hospital atende 

290 pacientes por mês que necessitam utilizar o Raio X, mas 

que a Secretaria de Saúde encaminha alguns pedidos a mais e 

por este motivo os exames estão sendo agendados, sendo os 

que ultrapassam a cota mensal é cobrado o valor de R$ 30,00 

(trinta reais) por exame, informou ainda que o dinheiro, 

destes exames é depositado em uma conta do hospital. Por 

fim disse o vereador que esteve em uma festa na casa de um 

morador da comunidade do Mundo Velho do Meio e afirma a 

todos que ficou com vergonha de ser um politico do nosso 

Município, porque ele encontrou a estrada que dá acesso a 

casa deste morador arrumada na base da enxada pelos 
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próprios moradores, mais uma vez vem a publico solicitar 

que o Prefeito cuide das estradas do nosso Município. Com  a 

palavra o Vereador José Aparecido (Zé Canas) prestou sua 

homenagem pessoal ao Sr. Hélio Martins, o qual foi um 

exemplo de cidadão e um excelente amigo, estendendo as 

condolências aos familiares. Continuando disse que dessa vez 

não ira fazer indicação, acreditando que suas palavras nesta 

reunião possam surtir mais efeito, uma vez que os moradores 

das comunidades do Gordura, Mundo Velho de Cima, Souza 

entre outras, estão preocupados com o período de chuva que 

se aproxima, afirmando que se as estradas das referidas 

comunidades não forem arrumadas os moradores ficaram 

isolados, pedindo ao Prefeito que se sensibilize com esses 

munícipes e faça um esforço de colocar ao menos um cascalho 

nequelas estradas. Continuando disse que o loteamento que 

se iniciou na volta da gameleira no bairro Magalhaes, e como. 

todos podem ver não foi dada continuidade as obras, deixou o 

local com grande risco de acidentes, sendo que a estrada que 

foi aberta naquela localidade é muito acidentada e por isso 

gera riscos aos motoristas, pede mais uma vez ao Executivo 

que procure os responsáveis por esta obra e cobre 
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providencias. Por fim pede muita atenção a todos os eleitores 

que no mês de outubro iram eleger seus governantes, que 

votem com consciência, pensando no bem comum, procurem 

votar em um candidato integro e honesto. Com  a palavra o 

vereador Washington Barroso disse que foi informado pelo 

Secretario de Saúde que a respeito do médico Marcelino ele 

não o dispensou, o medico teve um problema no hospital e 

não estava trabalhando, por isso o secretário deu a ele um 

prazo para responder se voltaria a exercer suas funções em 

nosso Município, como o Marcelino não deu resposta o 

Secretário já contratou outro médico para atender Rio 

Vermelho, inclusive informou que este novo médico também 

ira atender no Distrito de Pedra Menina três vezes na semana 

como foi combinado na reunião do Conselho de Saúde. Dando 

continuidade o Presidente solicitou ao Secretario da Mesa que 

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

consta a primeira votação do Projeto de Lei n2  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 
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outras providências", informou que em relação a tal 

proposição consta parecer advindo da Comissão Permanente 

de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Após a 

leitura do respectivo Parecer o Presidente colocou em 

primeira votação o Projeto de Lei n2  009/2018, porem antes o 

vereador José Aparecido esclareceu alguns pontos 

importantes em relação ao Projeto. Na sequencia o Projeto n9  

009 foi aprovado por todos os vereadores presentes. 

Finalizando a reunião a palavra foi cedida aos vereadores 

para as considerações finais. Com  a palavra o vereador Ciro 

Roberto disse que informou na sua rede social que hoje seria 

votado nesta casa o Projeto de revisão geral das 

remunerações do Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores, mas 

como o Projeto não esta na pauta desta reunião pede desculpa 

a todos e também solicita explicação do porque da retirada 

deste projeto da pauta. Informou o Advogado que o Projeto se, 

refere exclusivamente à revisão geral anual das remunerações 

dos agentes políticos do Município, e que não deu entrada 

para votação porque antes é necessária uma reunião com as 

Comissões competentes. Por fim, o Presidente declarou por 

encerrada a sessão, e o Secretário da Mesa Diretora, lavrou a 
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presente ata que depois de lida, se aprovada, segue assinada 

por todos os vereadores presentes. 
ajkdc  L/3 do /CcwLS 
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