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

Ata n2  02 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 18 (dezoito) dias do mês de 

fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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 Antônio de 

Souza Pereira, Vice-Presidente o vereador Darci Vaz do 

Nascimento e Secretário o vereador Adair Francisco Pereira. 

Em nome de Deus, o Presidente declarou aberta a sessão, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes vereadores: Antônio de Souza Pereira, Darci Vaz do 

Nascimento, 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 o Presidente solicitou que 

a Secretaria Legislativa procedesse à leitura da Ata da sessão 

anterior, que depois de lida, foi aprovada por toda a Edilidade. 

Ato continuo a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação, com prazo máximo de 05 minutos para cada 

um. O vereador Anderson Luiz aproveitou a oportunidade 

para parabenizar ao Ademir da Constrular pelo excelente 

trabalho realizado no calçamento da Rua Coluna. O vereador 
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Ciro Roberto iniciou falando sobre o problema enfrentado 

pelo transporte escolar, com duas comunidades prejudicadas 

por causa de pontes em péssimo estado, uma na comunidade 

próxima a Vicente Correa e a outra na comunidade da Barra 

em Pedra Menina, ambas gerando grande risco aos alunos e 

demais munícipes que transitam por elas, por isso mais uma 

vez solicita ao Prefeito que tome as devidas providencias. 

Continuando disse que os moradores do Bairro Torrado 

continuam a espera de providencias do Executivo quanto à 

cratera que a cada dia se abre mais gerando grande risco a 

todos. O vereador Claudomiro disse aos munícipes que teve 

uma conversa com o Prefeito e com o gerente regional da 

CEMIG sobre as constantes falta de energia em nosso 

Município, principalmente na zona rural, esteve também em 

uma conversa com o responsável pela CENIBRA informando 

que por diversas vezes acontece queda de eucaliptos na rede 

elétrica agravando mais ainda a situação, por isso vai ser 

agendado uma reunião com todos estes responsáveis para 

uma possível solução desta questão. O vereador José 

Aparecido iniciou agradecendo o empenho do Grupo Ação e 

Determinação, na realização da festa de aniversario da nossa 

cidade, parabenizando a Cida e demais comerciantes por esta 
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atitude. O vereador Washington informou que esteve em 

reunião com o Prefeito e seu Assessor Jurídico tratando do 

problema de abastecimento em Pedra Menina, nesta reunião 

foi informado ao Prefeito que a Câmara se dispôs a ajudar, 

após esta reunião o Executivo enviou o Engenheiro do 

Município para fazer as analises necessárias e em breve se 

Deus quiser esta questão será resolvida. Fazendo uso do 

mesmo direito a palavra o Presidente destinou condolências 

aos familiares e amigos de Neli Alemão Leal, falecida no dia 

17/02/2019. Ato continuo a palavra foi cedida às cidadãs 

Maria Aparecida e Geralda, para que se manifestem nos 

termos das inscrições previamente realizadas, dispondo do 

tempo de 5 minutos para cada. A cidadã Maria Aparecida 

iniciou informando que está presente para entregar a cada 

vereador a prestação de contas da festa de aniversário da 

cidade, informando que a mesma prestação será entregue a 

Promotoria de Justiça para total clareza dos fatos, sendo que o 

grupo Ação e Determinação ira fazer mais festas em prol das 

ações sócias, porque eles possuem o objetivo de adquirir 5 

aparelhos para a fisioterapia da nossa cidade, já foi adquirido 

o primeiro, e se eles conseguirem adquirir todos, as crianças 

que precisam ir a Diamantina fazer sessões de fisioterapia 
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poderão fazer tudo aqui em Rio Vermelho, gerando uma 

economia aos cofres públicos e evitando um desgaste de 

viagem para estes jovens pacientes, informou a mesma que 

não comparece em todas as reuniões da Câmara porque 

trabalha com brinquedos e fica mais fora da cidade, só vem 

ate aqui quando existe uma real necessidade, porque se ela 

não tem a solução ela não vira para tacar pedras. Por fim 

agradeceu a todos os que ajudaram na realização da festa. A 

munícipe Geralda disse que gostaria apenas de realizar a 

leitura de uma mensagem de agradecimento feita pela APAE 

ao grupo Ação e Determinação. No presente momento o 

Presidente cedeu a palavra ao Dr. Gustavo, ao Rogério e a 

Lidiane profissionais responsáveis pelo setor Jurídico, 

Contábil e pela Secretaria de Fazenda do Município de Rio 

Vermelho, para que se manifestem sobre o tema previamente 

inscrito, considerando o tema ser de interesse público e após 

conversa com os demais vereadores foi estipulado o prazo 

máximo de 25 minutos para que se manifestem 

conjuntamente sobre o tema. Iniciaram dizendo que o 

objetivo desta reunião hoje é uma apresentação clara sobre a 

prestação de contas do Município de Rio Vermelho no 

exercício de 2018, bem como a questão da crise financeira que 
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o Estado vem passando e no que isso refletiu no Município de 

Rio Vermelho no ano passado. Esclareceu pontos sobre os 

recursos do FUNDEB, que foram reduzidos no ano passado 

deixando de ser destinado ao Município mais de um milhão de 

reais, mas que o Município mesmo com a verba menor precisa 

sempre manter os trabalhos da educação, e isso foi feito 

através de recursos próprios, gerando dividas para o 

Município. Informou que de tudo que o Município arrecada ele 

precisa destinar 25 % para a educação, e diante desta crise o 

Município precisou usar recursos próprios na educação o que 

acabou gerando uma aplicação superior a exigida por lei, em 

2018 ele aplicou 31.05 % na educação, esses dados já foram 

enviados para o Tribunal de Contas. Em relação à Saúde a Lei 

exige a aplicação de 15% da arrecadação nesta área, mas no 

exercício de 2018 o Município aplicou 21.47%, sendo bem 

mais do que o exigido. Em relação ao gasto com pessoal a Lei 

de Responsabilidade Fiscal é bem clara em determinar que o 

Município pode aplicar no máximo 54% das receitas 

correntes liquidas com gasto pessoal, diante do grave 

problema financeiro do Estado e isso reflete diretamente nos 

Munícipios, Rio Vermelho precisou reduzir o gasto com folha 

de pagamento para se adequar a situação financeira do 
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período, no exercício de 2018 o Município fechou o ano com 

47.03 % de gasto com pessoal. Por fim continuou 

apresentando um levantamento de todas as arrecadações e 

gastos do Executivo no exercício de 2018, informando a todos 

os munícipes que esta Prestação de Contas esta disponível no 

portal da transparência e também na Prefeitura para o acesso 

de todos, lembrando que sempre esta a disposição para 

esclarecer qualquer duvida. Com  a palavra o Dr. Gustavo disse 

que por diversas vezes foi falado em reunião o valor recebido 

mensalmente pelo Município que gira em torno de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo esta 

informação verdadeira, ela está no portal da transparência e 

também disponível na Prefeitura, porem ao mesmo tempo em 

que se traz esta informação é preciso ser justo e divulgar os 

gastos mensais que o Município possui, iniciando disse que o 

Município gasta com folha de pagamento o montante de 

aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) com 

servidores ativos e inativos; são gastos R$ 74.000,00 (setenta 

e quatro mil reais) com o Hospital de Rio Vermelho; existe o 

gasto de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) com a Casa Laranja; são repassados R$ 90.000,00 

(noventa mil reais) para a Câmara Municipal; são repassados 
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R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao Hospital de Guanhães que 

também presta atendimento a população de Rio Vermelho; 

existe o gasto de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) 

com a casa de apoio de Belo Horizonte que recebe os 

pacientes em tratamento de Rio Vermelho; existe o gasto 

mensal de aproximadamente 15.000,00 (quinze mil reais) 

com a APAE, com o Abrigo, com estudantes e demais 

instituições que envolvem o Município; temos ainda o custo 

mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

com ordens judiciais, só estes valores básicos aqui 

apresentados giram em torno de um milhão de reais, ai todos 

podem pensar que esta sobrando quinhentos mil reais, mas e 

o repasse obrigatório da educação de 25%, e o repasse da 

saúde de 15% sobre esta arrecadação total, esses dois 

repasses juntos somam em media seiscentos mil reais, nisso o 

valor arrecadado por mês já não é o suficiente, o Município 

recebe um milhão e meio por mês, gasta com despesas fixas 

um milhão de reais, direciona o percentual da saúde e 

educação que gira em torno de seiscentos mil reais, ai já faltou 

dinheiro, por isso a crise financeira do nosso Município, 

porque ele recebe um valor, porem gasta a mais do que 

recebe. Quando Estado não esta repassado devidamente o 
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valor para custear, por exemplo, o salário dos professores, 

que não ficaram sem receber do Município em 2018, o mesmo 

precisa tirar este valor daquele um milhão e meio recebido, o 

Município ainda possui o gasto aproximado de R$ 170.000,00 

(cento e setenta mil reais) com transporte escolar que no ano 

passado o Município ficou seis meses sem receber esta verba 

do Estado, mais uma vez é preciso usar recursos próprios 

para custear estes gastos, o que a gente espera do novo 

Governo do Estado é que ele pague todos os direitos do nosso 

Município em dia, para que assim possa se começar a 

equilibrar as contas. Por fim o advogado agradeceu a 

oportunidade e se colocou a disposição de todos. Dando 

continuidade o Presidente cedeu a palavra aos vereadores 

para as considerações finais. O vereador José Aparecido disse 

que é destinado do orçamento Municipal R$ 

90.000,00(noventa mil reais) para a Câmara Municipal, que 

no geral representa 1,5% (um e meio por cento) do 

orçamento total, este valor arrecadado pela Câmara após 

serem pagos todas as despesas do nosso setor, o restante é 

devolvido para o Executivo para que ele administre da 

maneira que achar correto, continuando aproveitou para 

parabenizar mais uma vez o Grupo Ação e Determinação pela 
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clareza e ética que colocaram nos seus trabalhos, pois esta 

prestação de contas só mostra o quanto eles trabalham dentro 

da lei. O vereador Giro Roberto agradeceu os esclarecimentos 

dado pelos assessores do Executivo, afirmando que reuniões 

como essa e como a que ocorreu na Prefeitura só ajudam a 

melhorar a administração, aproveitou para falar ao secretário 

de saúde que os moradores das comunidades dos Andrés, 

Macaúbas e Limeira estão prejudicados depois da saída do 

agente de saúde Charles, esses moradores nunca mais 

receberam a visita de um agente de saúde, sendo essencial 

este atendimento, por isso solicita atenção do secretário 

quanto a este problema. O vereador Claudomiro disse que 

este valor recebido mensalmente pela Câmara é obrigatório 

por Lei, e que após seus gastos serem pagos o restante é 

devolvido para o Executivo, sendo esta verba muito útil para 

custear gastos do Munícipio. Em relação à prestação de contas 

apresentada pelos Assessores ele concorda que esta correta, 

mas a verdade é que o Município está parado, não está 

executando nenhuma obra, nem sequer o básico esta sendo 

feito. O vereador Espedito parabenizou aos Assessores do 

Executivo pela explicação dada a todos, também parabenizou 

a Cida, a Geralda e demais organizadores da festa de 
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aniversário da cidade. 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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