
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 
CNPJ: 07.061.75110001-67 

Ata n2  12 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho/MG. Reuniram-se aos 17 (dezessete) dias do mês 

de junho 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 

presente. Dando continuidade o Presidente solicitou ao 

Secretário da Mesa Diretora que realize a leitura das matérias 

de expediente. Informou que consta a entrada de indicação 

destinada ao Chefe do Poder Executivo de autoria do vereador 

Adair Francisco Pereira, para fins de que seja tomada 
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providencias no sentido de buscar alternativas viáveis para 

que seja fornecida água aos moradores da localidade de Cruz 

Lavrada. Consta também a entrada da Indicação destinada ao 

Prefeito Municipal de autoria do vereador Espedito Barbosa 

da Silva, para fins de que realize o cascalhamento dos morros 

localizados na estrada que liga as localidades de Serra do 

Gavião, Mercês de Fortaleza e Mundo Velho de Cima. Dando 

sequencia o Presidente cedeu a palavra aos vereadores para 

manifestação com prazo máximo de 5 minutos para cada. O 

vereador Roberto Viana agradeceu a presença de todos e 

pediu aos rio-vermelhenses que continuem a ouvir a 

transmissão das reuniões via radio, porque assim todos ficam 

cientes dos acontecimentos da nossa administração. O 

vereador Claudomiro Alves informou que esteve em uma 

reunião com alguns funcionários da prefeitura que trabalham 

dirigindo os caminhões e maquinas, no qual foi informado por 

eles que estão recebendo um salario muito inferior ao correto, 

porque existem pessoas que entraram para o serviço público 

há pouco tempo e estão recebendo um salario muito mais alto 

do que eles. O vereador disse que foi ate a secretaria de 

Recursos Humanos solicitar a folha de pagamento dos 

servidores, ele recebeu a folha de pagamento dos servidores 
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da Secretária de Obras, porem a folha de pagamento de todos 

os funcionários públicos ele não pode ter acesso, afirmando 

que ira oficiar o Prefeito solicitando tal informação para que 

se verifique se realmente existe algum servidor levando 

vantagem. O vereador Darci Vaz disse aos moradores do 

Córrego dos Vieiras, Tabocal e Ribeirão de Contendas, que o 

mesmo esteve em uma conversa com o Secretário de Obras 

Juvenal solicitando que seja feita a manutenção das referidas 

estradas, ficando acertado que na semana que vem a maquina 

ira realizar o serviço nesta região. O vereador Espedito 

Barbosa apresentou um abaixo assinado dos moradores do 

bairro Madragoa que tem por finalidade solicitar o 

calçamento das ruas Dois e Três daquele bairro, assim como 

solicita o termino da rede esgoto do Beco denominado Três, 

daquele mesmo bairro. Continuando agradeceu ao Prefeito, ao 

Secretário de Obras e ao operador de maquinas pelo excelente 

serviço que esta sendo realizado nas estradas da região de 

Mercês de Fortaleza, lembrando que sua indicação de 

colocação de cascalho nas referidas estradas é para garantir 

que o serviço seja concluído com sucesso. O vereador José 

Aparecido disse que os moradores da região do Caraça 

fizeram por conta própria à limpeza das estradas da região, e 
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pedem ao Prefeito que envie a maquina para fazer o 

patrolamento das estradas. Também recebeu um pedido dos 

moradores da comunidade de Bragança no sentido a 

comunidade de Caianas, que solicitaram a manutenção desta 

estrada que faz a ligação destas regiões. O vereador 

Washington Barroso pediu ao Secretário de Saúde que olhe 

pelo atendimento medico em Pedra Menina que esta em uma 

situação muito ruim, pois semana passada não teve 

atendimento no Distrito, com isso a população esta 

procurando atendimento na cidade de Felício dos Santos, mas 

todos sabem que a obrigação de prestar este atendimento é de 

Rio Vermelho, por isso solicita que o Secretário resolva essa 

situação o mais rápido possível. Ato continuo o Presidente 

solicitou ao Secretário da Mesa que realize a leitura de 

matérias inscritas na Ordem do Dia. Informou o mesmo que 

consta a segunda votação do Projeto de Lei n2  011/2019, de 

autoria do vereador José Aparecido dos Santos, que dispõe 

sobre a realização de Seminário Antidrogas no 12  semestre 

doa ano letivo nas escolas da rede Municipal de Ensino. 

Consta ainda a segunda votação do Projeto de Lei n2  

006/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração e 
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execução da Lei Orçamentaria para o Exercício Financeiro de 

2019. Em seguida o Presidente colocou em segunda votação o 

Projeto de Lei n2  011/2019, sendo aprovado por 

unanimidade. Também colocou em segunda votação o Projeto 

de Lei n2 006/2019, sendo aprovado por unanimidade. Dando 

sequencia no presente momento, foi cedia à palavra a 

Secretária de Educação, Senhora Ednelma Dias da Silva Souza, 

para que preste os esclarecimentos solicitados por via do 

requerimento 001/2019 encaminhado por esta Casa 

Legislativa. A Secretária iniciou dizendo que recebeu 

requerimento para prestar esclarecimentos, embora referido 

documento não tenha especificado o assunto, presume que 

seja em relação às informações que tenham recebido sobre os 

prestadores de serviço do transporte escolar, a mesma foi 

informada que na ultima reunião seu nome foi citado como 

sendo a propagadora de supostas denuncias contra o 

transporte escolar realizada por referido vereador, diz saber 

que os vereadores possuem importante papel de fiscalização 

dos atos do Poder Executivo, informou que a Secretaria de 

Educação possui servidor de nome Flavio, e a ele foi realizado 

uma reclamação por parte de um vereador com supostas 

alegações de que o prestador de serviço do transporte escolar 
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de nome Ademar Carneiro não estaria realizando sua rota 

como deveria ocorrer, deixando registrado que tal reclamação 

do vereador ao servidor Flavio ocorreu no interior de uma 

oficina mecânica, local este no momento frequentado por 

algumas pessoas, ao realizar tal reclamação em ambiente 

publico por parte de um vereador do Município e não tendo 

ele solicitado sigilo quanto à identidade de quem realizou a 

denuncia, de imediato realizou a cobrança correta do trabalho 

por parte do prestador Ademar, se baseando exclusivamente 

na reclamação que lhe foi reportada. Neste instante realizou a 

leitura da mensagem que enviou ao prestador de serviço, por 

fim disse que na condição de Secretária Municipal de 

Educação e sendo seu dever todas as denúncias que chegarem 

será necessariamente direcionada as pessoas devidas com a 

maior transparência possível. Informou que a correta 

prestação de serviço pela empresa do Ademar esta sendo 

regularizada, inclusive o Adernar foi solicitado a vir restar 

esclarecimentos a cerca do assunto. Continuando a palavra foi 

cedida ao Funcionário Público Flavio Eduardo Costa para se 

manifestar sobre o tema motivador da inscrição. O servidor 

iniciou esclarecendo que estava na oficina mecânica do 

Vanderlei Borges, quando foi abordado pelo vereador Roberto 
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Viana que já estava na oficina, o vereador o perguntou se ele 

era o servidor que tratava dos assuntos do transporte escolar, 

afirmando o servidor que sim, neste instante o vereador fez a 

denuncia a respeito do Ademar Carneiro da Pedra Menina que 

não estava fazendo sua rota, estava fazendo um desvio de rota 

e algumas crianças estavam andando muito a pé. Diante desta 

denuncia a primeira coisa que fez foi informar a Secretária de 

Educação para que ela tomasse as devidas providencias. 

Continuando os trabalhos a palavra foi cedida ao Advogado 

Gustavo Bertolini para falar sobre a matéria previamente 

inscrita. O advogado Gustavo iniciou dizendo que realizou a 

inscrição com o único objetivo de sanar qualquer 

questionamento que vier a surgir em relação a este assunto 

relacionado à Secretaria de Educação, afirmando que 

situações assim devem ser devidamente esclarecidas, para 

levar ate à população de Rio Vermelho a verdade correta dos 

fatos. Aproveitou a oportunidade para informar ao vereador 

Claudomiro que a relação da folha de pagamento que ele 

pediu já foi disponibilizada para a Câmara por diversas vezes, 

e também pode ser verificado junto ao site da Prefeitura, mas 

em tempo algum o Executivo terá objeção em fornecer tal 

informação para o vereador, haja visto se tratar de documento 
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publico disponível para verificação de todos. Ato continuo o 

Presidente cedeu a palavra aos vereadores para manifestação 

final. O vereador Anderson de Souza parabenizou ao colega 

José Aparecido pela iniciativa de criação do projeto aprovado 

hoje nesta Casa. O vereador Roberto Viana disse que gostaria 

de deixar claro que a Secretária de Educação não entendeu o 

motivo da sua convocação, pois ele falou na ultima reunião 

que gostaria de convocar a Secretária para tratar de vários 

assuntos relacionados à Secretaria de Educação, aproveitou 

para perguntar a Secretária quantas vezes ele, o vereador 

Roberto Viana foi ate a Secretaria fazer denuncia sobre o 

transporte escolar de Rio Vermelho. Informando que no ano 

passado ele foi duas vezes à secretaria juntamente com 

moradores da localidade de Limeira, região de Pedra Menina, 

para solicitar providencias quanto à rota do transporte 

escolar da região, porem o pedido destes moradores ainda foi 

atendido. Em relação a esse motorista citado na reunião, a 

Secretária e alguns funcionários tem conhecimento seguro 

que ele não executa a rota correta, aproveitou para pedir a 

Secretária de Educação que forneça todos os contratos das 

licitações firmados com o transporte escolar em Rio 

Vermelho, uma vez que em 2017 ouve uma fraude nesta 
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licitação, porque no edital pedia veículos com selo do 

INMETRO e também carro vistoriado, porem isso não condiz 

com a realidade de alguns veículos que ganharam a licitação, 

continuando disse que a Secretária tem conhecimento que 

alguns veículos foram licitados para transportar um numero 

de alunos porem transporta muito mais do que o correto, 

sendo um perigo para os alunos. Afirmando que todos estes 

questionamentos estão sendo feitos por preocupação com os 

alunos, para um transporte correto e digno a todos, pois ele é 

um fiscalizador do Município. O vereador Claudomiro disse 

que solicitou a folha de pagamento não por critica, mas para 

poder levar a realidade para os funcionários que estão se 

sentindo prejudicados, por isso precisa ter essa informação 

para ver a realidade. O vereador Espedito parabenizou o 

colega José Aparecido pela inciativa do excelente projeto 

aprovado por esta Casa hoje. Aproveitou para solicitar ajuda 

do Dr. Gustavo em uma conversa hoje com o Prefeito, para 

que olhem pelos motoristas de caminhão e operadores de 

maquina do Município, uma vez que acredita que os salários 

destes servidores esta defasado, porque eles cobram um bom 

trabalho destes servidores, porem precisam receber um 

salario digno. O vereador José Aparecido agradeceu os elogios 
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dos colegas, e também agradeceu imensamente o apoio de 

todos na aprovação deste projeto. Aproveitou para manifestar 

concordância com os seus colegas em relação aos salários dos 

operadores de maquinas, disse ser preciso rever esta questão, 

porque o serviço deles é fundamental no Município, sabe que 

não é uma situação fácil de resolver porem é preciso iniciar 

par que se tenha uma solução viável para todos. 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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