
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.751/0001-67 

Ata n2  20 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 05 (cinco) dias do mês de 

novembro 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 Adaír Francisco 

Pereira e o 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, Antônio de 

Souza Pereira, Adair Francisco 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. 

Na sequencia a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação. O vereador Antônio de Souza agradeceu e 

parabenizou o Prefeito Municipal e os moradores da 

localidade rural de Bragança, que, em conjunto e somando 
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esforços no presente momento de crise, instalaram uma 

passarela naquela localidade, a qual beneficiará a todos da 

comunidade. Continuando prestou homenagem póstuma e 

destinou condolências aos familiares de Maria Amélia Alves 

de Souza, falecida no dia 02/11/2018. Com  a palavra o 

vereador Ciro Roberto destinou condolências aos familiares 

de Maria Amélia Alves de Souza, continuando apresentou a 

todos o valor arrecadado pelo Município no mês de outubro 

deste ano, afirmando que este valor é muito satisfatório, que 

todo mês o Município recebe valores superiores a um milhão 

de reais, sabe que os gastos são muitos, porem os valores 

recebidos são bem altos, mas como todos podem ver estas 

verbas continuam muito mal administradas, ele como fiscal do 

Município foi ate a Prefeitura na semana passada solicitar a 

folha de pagamento de todos os servidores da administração, 

porem foi impedido de ter acesso, sendo informando que era 

preciso solicitar estes documentos através de oficio, ate onde 

sabe toda pessoa pode ir ate o Executivo e solicitar tais 

informações, porem para melhor acesso seria necessário que 

o portal da transparência funcionasse, mas isso não acontece. 

Continuando disse que foi falado por ele na reunião passada 
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sobre o problema da casa de apoio de Belo Horizonte, e volta a 

lembrar ao Executivo que o atendimento na casa de apoio esta 

horrível, disse que foi informado que o contrato do Município 

com a casa de apoio foi feito por compra direta, e na semana 

passada foi feita outra licitação da casa de apoio, e mais uma 

vez quem vai ficar com este serviço é o Alair, como ele e 

outros colegas já comprovaram o serviço prestado por este 

cidadão é muito ruim, a população que utiliza os seus serviços 

podem comprovar o que ele fala, os munícipes mais uma vez 

vão sofrer com os péssimos serviços do Alair, por isso pede ao 

chefe do poder Executivo que olhe pela população e 

providencia melhoras. Com  a palavra o vereador Claudomiro 

disse que a cada dia a situação da saúde em Rio Vermelho só 

piora, informou que trouxe alguns pacientes para o hospital, 

inclusive sua mãe era uma das pacientes, e para receber a 

medicação necessária dentro do hospital esta sendo preciso 

comprar os medicamentos, pois no hospital não esta tendo 

praticamente nenhum remédio, isso é uma coisa que nunca 

aconteceu antes, o raio x ainda não esta disponível para 

atendimento pelo SUS, pede mais uma vez ao Prefeito que 

olhe por todos, pois muitos munícipes não possuem condições 
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de arcar com os medicamentos e estão sendo obrigados a 

comprar sem poder, pois muitas vezes dependem dele para 

sobreviver. Continuou dizendo que mais uma vez a moradora 

do Bairro Torrado solicitou providencias quanto ao serio 

problema da sua rua, que nos períodos de chuva fica 

intransitável, não sendo possível sequer chegar ate suas 

residências, por isso o vereador solicita novamente que o 

Prefeito tome as providencias definitivas para a solução deste 

problema. O vereador José Aparecido iniciou apresentando 

suas condolências aos familiares de Maria Amélia Alves de 

Souza, continuando disse que solicitou ao Jurídico da Casa que 

elaborasse um requerimento de Moção de Repúdio aos maus 

serviços prestados pela companhia energética de Minas 

Gerais (CEMIG), onde é um absurdo o descaso que esta 

companhia tem com nossa cidade, esta moção será 

encaminhada a diretoria da empresa e também a Agencia 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que é a empresa 

reguladora deste setor para que tome ciência desta situação, 

diante destes problemas passou orientações a todos que 

tiverem prejuízos com os picos de energia, pois é preciso se 

documentar para assim cobrar os prejuízos da empresa, 
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pediu ainda ao Prefeito que tome providencias junto à justiça 

sobre este problema com a CEMIG, pois a Câmara não possui 

legitimidade para acionar a justiça e fazer estas 

reinvindicações. Aproveitou para lembrar sobre o oficio 

encaminhado por ele ao Executivo cobrando informações 

sobre a forma de atendimento de um médico no hospital, 

informado que recebeu do Executivo um oficio de resposta, 

onde constam algumas minutas anexadas, porem todas de 

2017 e sem nenhuma assinatura o que para ele não serve de 

nada. O vereador Washington Barroso mais uma vez solicita 

ao Prefeito e ao Secretário de Saúde que dêem a devida 

atenção para a saúde em nossa cidade, pois a população 

necessita deste serviço funcionando, ate hoje não esta 

realizando exames aqui na cidade, e são exames simples de 

sangue, pode parecer pouco, mas muitos munícipes não têm 

condições de arcar com estes gastos, por isso pede ao 

Executivo que não deixe de repassar às verbas destinadas a 

saúde, porque isso deve ser prioridade de um governo. Ato 

continuo o Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 

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

consta Requerimento de aprovação de Moção de Repúdio aos 
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serviços prestados pela companhia energética de Minas 

Gerais (CEMIG), bem como a primeira votação do Projeto de 

Lei n2  012/2018 que visa Instituir o Código de Posturas do 

Município de Rio Vermelho. Dando sequencia após a leitura 

do mesmo foi colocado em votação o Requerimento de Moção 

de Repúdio aos serviços prestados pela CEMIG ao nosso 

Município, sendo aprovado pro todos os vereadores. Na 

sequencia foi colocado em primeira votação o Projeto de Lei 

n2  012/2018, por via do qual o Poder Executivo visa Instituir 

o Código de Posturas do Município de Rio Vermelho, 

solicitando antes a leitura do Parecer advindo das Comissões 

Competentes, após a leitura do parecer o Projeto foi aprovado 

com emenda necessária por toda a Edilidade. No presente 

momento a palavra foi cedida ao Prefeito Municipal para que 

se pronuncie nos termos da inscrição previamente realizada. 

Iniciou dizendo que solicitou ao Presidente que convocasse a 

todos os vereadores para uma reunião na Prefeitura na 

semana passada, com o Jurídico e Contábil do Executivo, 

porem apenas os vereadores Espedito e Antônio participou, 

acreditando que seria essencial que todos tivessem presentes, 

porque era o momento de esclarecer todas estas duvidas 
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financeiras apresentadas pelos nobres vereadores, 

continuando afirmou que em relação à COPASA o Município 

recebeu uma carreta de tubos de 150 milímetros para fazer a 

adutora e aumentar o bombeamento de água, e também em 

breve será dado inicio a limpeza da caixa de captação. Quanto 

à casa de apoio gostaria de esclarecer ao vereador Roberto 

que não se trata de compra direta, o contrato é com o 

consorcio do SISCEN em Guanhães, em relação às reclamações 

é necessário que sejam feitas por escrito e assinadas, porque 

só assim poderá tomar as providências cabíveis, quanto à 

documentação solicitada na prefeitura pelo vereador é sabido 

por todos que na Administração Pública as solicitações são 

feitas através de documentos, nada de forma verbal. A crise 

financeira que afeta o estado é do conhecimento de todos, ele 

esta tentando de todas as formas administrar as verbas que o 

Município recebe, e tem o prazer em dizer que até hoje não 

deixou de pagar os servidores do Município. Continuando 

disse que em relação a CEMIG o mesmo ira pedir uma reunião 

aqui em Rio Vermelho com o Lucimar que é o Gerente 

Regional da CEMIG, onde serão convidados os produtores de 

leite do nosso Município para tirar duvidas e solicitar 

7 
Rua João Antônio Carvalhais, 351 - Centro - Rio Vermelho/MG - CEP 39170-000 - Tel.: (33) 3436-1124 



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.751/0001-67 

melhorias, porque eles estão sendo muito prejudicados com a 

inconstância da energia, esta reunião servira para solicitar 

melhoria para todo o Município. Por fim disse que o Código de 

Posturas é um passo enorme no controle do Município, 

porque é um absurdo a forma que os munícipes descartam os 

entulhos na cidade, porque lixo é obrigação da Prefeitura de 

limpar agora entulho de obras não, esse é um dos benefícios 

na cobrança que o Código de Posturas vai amparar ao 

Executivo, por fim agradeceu mais uma vez a oportunidade e 

se colocou a disposição de todos. Antes de encerrar a reunião 

o Presidente cedeu a palavra aos vereadores para 

manifestação final. O vereador Anderson pediu que a 

população do bairro Magalhaes tivesse um pouco mais de 

paciência em relação ao problema de abastecimento, pois a 

bomba já esta sendo concertada e em breve poderá ser 

instalada. Com  a palavra o vereador Roberto disse que essa 

administração é uma das piores que o nosso Município já teve, 

pois o Prefeito não da atenção às necessidades básicas da 

população, os atrasos no repasse do hospital mostram como a 

questão da saúde pouco esta importando para ele, os repasses 

estão sendo recebidos pelo Executivo porem existem gastos 
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com algumas secretarias que até o momento não trouxeram 

nenhum retorno para a cidade, ele como vereador esta 

cumprindo seu papel de fiscal, porém muitas pessoas chegam 

até ele para alertar sobre os perigos que ele pode correr 

falando estas verdades que muitos não têm coragem, porque 

aqui em Rio Vermelho existem muitas pessoas covardes que 

podem mandar fazer alguma coisa de ruim com ele, afirmando 

o mesmo não temer a essas pessoas, porque esta lutando pelo 

correto e por melhorias para nossa cidade. O vereador 

Claudomiro retornou ao assunto do hospital afirmando que 

não tem nada a reclamar dos médicos e nem dos enfermeiros, 

pois eles prestam um bom atendimento, o problema lá esta 

sendo o gestor do hospital, o Secretário de Saúde e também o 

Prefeito, que sabe da importância de manter os repasses do 

hospital em dia, mas infelizmente esta muito negligente neste 

assunto. O vereador Espedito disse ao Prefeito que espera que 

o mesmo de ampla divulgação ao Código de Posturas para que 

a população não seja pegue de surpresa, disse ainda que sabe 

das dificuldades, mas que o Prefeito deveria em primeiro 

lugar fazer o repasse do hospital porque a saúde é 

fundamental e todos nós sem exceção precisamos muito do 
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hospital funcionando, por isso esta questão deveria ser 

prioridade na hora de serem feitos os pagamentos, outro 

ponto é a questão da limpeza pública da cidade que deveria 

ser muito bem feita, porque tem dias que a cidade esta 

fedendo por conta do lixo acumulado, já não estão 

construindo nada pelo menos poderia manter o que temos 

limpo e digno para todos, por isso pede ao Prefeito que dê 

muita atenção a estes assuntos. 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. /5 
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