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Ata n2  16 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 03 (três) dias do mês de 

setembro 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, Anderson Luiz de 

Souza, 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. 

Em seguida a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação. Com  a palavra o vereador Roberto Viana disse 

que possui em mãos o quadro comparativo dos repasses 

recebidos pelo Executivo, afirmando que o Município está com 
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varias contas em atraso, a desculpa é sempre colocada na 

redução desses repasses, mas isso não é exclusividade do 

nosso Município, na verdade é uma dificuldade que todo o 

Estado esta enfrentado, porem cidades vizinhas com uma 

arrecadação ate inferior a nossa estão tendo seus trabalhos 

bem feitos, por isso volta a afirmar que o problema do nosso 

Município não é da falta de verba e sim da péssima 

administração. Com  a palavra o vereador Claudomiro iniciou 

solicitando ao Secretário de Saúde que venha na próxima 

reunião para esclarecer varias questões, inclusive o grave 

problema da falta de medicamento na Farmácia Popular da 

cidade, disse ainda que a Secretária de Educação precisa dar 

mais atenção às escolas do Município, pois em algumas nem a 

merenda para os alunos esta tendo, continuando solicitou ao 

Secretário de Obras que dê atenção a todas as comunidades 

do Município, pois algumas estão sendo beneficiadas com os 

trabalhos de melhoria, mas outras estão abandonadas, sendo 

que o Executivo tem por obrigação cuidar de todas. Com  a 

palavra o vereador José Aparecido iniciou dizendo que esteve 

há alguns dias atrás na Delegacia da Policia Civil e observou 

que muitas pessoas, uma grande maioria da zona rural 
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estavam lá com a intenção de fazer a Carteira de Identidade, 

porem estão confeccionando um número mínimo de 

identidades, em conversa com o Prefeito foi informado que 

esta tendo um problema com a impressora e também com o 

funcionário que realiza este procedimento, pois o antigo 

funcionário foi deslocado para outro setor, e o atual servidor 

ainda não possui o conhecimento necessário para este serviço, 

por isso solicita que o Executivo tome as providencias 

necessárias para a solução desta questão, pois ter uma 

identidade é direito de todos. Outra questão importante é 

sobre os repasses de convenio feitos pelo Executivo a Creche 

Bem estar do Menor, como também os repasses feitos à casa 

de acolhimento as crianças e adolescente conhecida como 

Casa Laranja, os repasses destas duas instituições estão com 

vários meses em atraso, em uma reunião na Prefeitura foi 

falado pelo representante da Creche que se ate dia 17 deste 

mês não for regularizado estas pendências financeiras os 

trabalhos terão que ser paralisados por completo, por isso 

disse na reunião e afirma mais uma vez que o Executivo 

precisa ver a solução desta questão o mais rápido possível, 

pois existem inúmeras famílias que necessitam do 
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funcionamento destas instituições, continuando disse que 

mais uma vez afirma que quem investe em esporte economiza 

em outras áreas, mas infelizmente o nosso Município não tem 

o cuidado de priorízar o esporte para nossos munícipes, 

solicitando mais uma vez que a secretaria responsável cuide 

desta questão. Com  a palavra o vereador Washington Barroso 

disse que esteve em uma conversa com o Prefeito onde foi 

informado pelo mesmo que a tradicional festa da Pedra 

Menina não será realizada este ano por falta de verba, afirma 

o vereador que é uma tradição no distrito, e que a população 

ficara muito sentida com este cancelamento. Ato continuo o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora que 

realize a leitura da Ordem do Dia. Disse o mesmo que consta a 

entrada dos projetos de Lei n2  011/2018 que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar convênios, conceder 

subvenções, assinar contratos com a Emater, Policia Civil, 

Policia Militar, SIAT, IMA, CISCEM e da outras providências"; 

Projeto n2  012/2018 que visa instituir o "Código de Posturas 

do Município de Rio Vermelho"; Projeto n2  013/2018 que 

"Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n2  1.290/2017; 

Projeto n2  014/2018 que "Estima a Receita e Fixa as Despesas 
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do Município de Rio Vermelho para o Exercício Financeiro de 

2019 e da outras providencias"; Projeto de Lei n2  015/2018 

que "Visa à aprovação do Loteamento Urbano denominado 

Gameleira e da outras providencias"; ambos advindos do 

Poder Executivo. Informa ainda a entrada do Projeto n 

016/2018 por via do qual se busca a Instituição do Conselho 

Municipal dos Direitos da pessoa com deficiência (CMDPD) e 

estabelece a Política Municipal da pessoa com deficiência do 

Município de Rio Vermelho/MG. Continuando disse o 

Secretário que consta a segunda votação do Projeto de Lei 

Complementar n 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"; por fim 

também consta a primeira votação do Projeto de Lei n2  

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 providências". 

Na sequencia o Presidente colocou em segunda votação o 
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Projeto de Lei Complementar n2  009/2018, lembrando a 

todos os nobres colegas que o referido projeto fora aprovado 

por todos os vereadores presentes no primeiro turno de 

votação, em seguida o Projeto 009 foi aprovado por toda a 

Edilidade. Ato continuo o Presidente colocou em primeira 

votação o Projeto de Lei n2  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 providências", antes da votação solicitou ao Secretário 

da Mesa que realize a leitura do Parecer advindo das 

comissões competentes. Após a leitura dos referidos 

pareceres deu inicio a votação do Projeto n2  010/2018, o 

vereador Adair Francisco Pereira votou contra, o vereador 

Anderson Luiz de Souza votou contra, o vereador Antônio de 

Souza Pereira votou contra, o vereador Ciro Roberto antes de 

anunciar seu voto informou a toda a população o salario bruto 

dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários 

Municipais e também dos servidores da Câmara Municipal, 

por fim informou que seu voto é contra o Projeto, o vereador 

Claudomiro disse que esta recomposição salarial dos agentes 

políticos é legalizada por lei, o mesmo reajuste foi aprovado 
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por esta Casa para todos os servidores públicos, esta mesma 

lei regulariza o reajuste anual dos agentes políticos, porem 

existe colegas nesta Casa que querem ganhar vantagem em 

cima dos outros, e isso é muito errado, pois todos foram 

eleitos pelo povo e possuem os mesmos direitos e deveres, 

afirmando o vereador que este reajuste também abrange o 

salario do Prefeito e neste caso ele não acha justo dar 

aumento para o Prefeito, pois o mesmo infelizmente não esta 

trabalhando corretamente para o nosso povo, mas pode 

afirmar que ele cumpre corretamente seu papel de vereador, 

ele batalha sempre por melhorias em nossa cidade, mas 

infelizmente sem auxilio do Executivo é muito difícil, 

finalizando informou que seu voto é contra ao Projeto. O 

vereador Espedito Barbosa iniciou dizendo que o salario atual 

dos vereadores foi estipulado pela legislatura passada, 

portanto quando eles foram eleitos este valor já estava 

estipulado, afirma que em momento algum teve a intenção de 

votar a favor do reajuste dos agentes políticos, pois conhece 

muito bem as dificuldades enfrentadas pelo Município, 

reafirmando seu voto contrario ao Projeto. O vereador José 

Aparecido disse que o Município não possui investimento na 
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saúde, no esporte, na educação, na manutenção das estradas, 

dentre outros, e tudo isso gira em torno da falta de recurso 

alegada pelo Prefeito, sendo assim ele não vê razão para o 

reajuste dos agentes políticos, concorda com o colega na 

questão de ser legalizado por lei este reajuste, porem não é o 

momento de ser aprovado, portanto apresentou seu voto 

contrario ao Projeto. O Vereador Washington votou contra o 

Projeto. Após a votação o Presidente informou que o Projeto 

n010/2018 foi rejeitado por 08 (oito) votos. Dando 

continuidade aos trabalhos o Presidente cedeu à palavra a 

coordenadora da APAE Sra. Rosilene para que se pronuncie 

nos termos da inscrição previamente realizada. Iniciou 

dizendo que na semana passada foi realizada a Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla, e uma das 

propostas deste ano é trabalhar o protagonismo da família da 

pessoa com deficiência, foi idealizado um projeto de Lei para 

instituir em Rio Vermelho o Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência, porque em nossa cidade não existe 

nenhuma politica especifica voltada para a pessoa com 

deficiência, a APAE luta pela melhoria de vida dessas pessoas 

com a ajuda da Prefeitura, com doações da população, com a 

Rua João Antônio Carvalhais, 351 - Centro - Rio Vermelho/MG - CEP 39170-000 - Tel.: (33) 3436-1124 



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

realização de eventos promovida por eles e pelos 

colaboradores, portanto com este Conselho a APAE visa 

arrecadar recursos próprios para que ela possa sobreviver ser 

precisar bater de porta em porta. Por isso pede o apoio dos 

vereadores neste tão importante projeto. Em seguida a 

palavra foi cedida a Vice-Presidente da APAE Sra. Nelci. 

Iniciou dizendo que este Projeto é fundamental para todos, 

pois a situação de deficiente esta vulnerável a qualquer um de 

nós, pois não sabemos o dia de amanhã, gostaria de lembrar 

que o Município precisa olhar mais pelos seus portadores de 

deficiência, procurar incentivar o lazer deles, finalizando 

informou que a prestação de contas da APAE é disponibilizada 

para toda a população acompanhar. Ato continuo o Presidente 

cedeu a palavra aos vereadores para manifestação final. O 

vereador Roberto Viana disse que tudo que ele apresenta 

durante a reunião é para levar a realidade ao povo de Rio 

Vermelho, e todos podem perceber que mais uma vez a 

presença da população na reunião trouxe retorno favorável, 

pois o projeto n2  010 foi rejeito graças à presença de todos, a 

voz do povo foi ouvida. O vereador Claudomiro disse que ficou 

muito chateado com a colocação da Sra. Nelci que 
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indiretamente o chamou de analfabeto, ele afirma que 

infelizmente não teve a oportunidade de estudar, mas está no 

seu segundo mandato e tem muito conhecimento de como 

lutar pelos rio-vermelhenses, apesar de ter estudado pouco. 

Neste instante a munícipe Nelci se manifestou afirmando que 

em momento algum fez tamanha ofensa ao vereador, ela como 

educadora se sente privilegiada de poder ensinar, e incentiva 

a todos a estudar, disse que formou um filho com deficiência, 

e, portanto volta a afirmar que em momento algum o chamou 

de analfabeto. O Vereador José Aparecido disse que terá 

imenso prazer em apoiar este tão importante projeto da 

APAE. 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. 
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