
Ata nº 16 (dezesseis) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 20 (vinte) do mês de 

setembro de dois mil e vinte dois, no salão do Plenário da 

Câmara Municipal de Rio Vermelho, situado à Rua João 

Antônio Carvalhais, nº 351, Centro, neste Município de Rio 

Vermelho, sob a Presidência do Vereador Jairo Claudino de 

Souza Câmara Filho, reuniram-se no plenário da Câmara os 

Vereadores do Município de Rio Vermelho para mais uma 

reunião ordinária. Nos termos do artigo 140 a 142 do 

Regimento Interno, o Presidente declarou aberta a reunião, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes Vereadores: Claudomiro Alves da Silva, Daniel 

Francisco de Souza, Darci Vaz do Nascimento, Dilton Antônio 

Simão, José Felipe Martins, Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba, Marcone Aparecido Ferreira dos Santos e Maria 

Aparecida Alves da Silva. Em seguida, a ata da reunião 

anterior foi lida e aprovada. Neste instante a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestação sobre assuntos de 

interesse público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva iniciou informando que fez questão de convidar o 

gestor do hospital para fazer uma breve apresentação de 

como está o trabalho na entidade, uma duvida da população é 



o porquê da demora no atendimento e também o porquê de 

muitas vezes não ter a medicação necessária no hospital. 

Seguindo a palavra foi cedida ao vereador Daniel Francisco de 

Souza que reforçou as palavras do colega Claudomiro sobre as 

informações cobradas pela população referente ao hospital. 

Com a palavra a vereadora Maria Aparecida Alves da Silva 

informou sobre as leis que estarão em votação na data de 

hoje, que são projetos essenciais, entre eles está o de apoio ao 

produtor rural, que será um grande passo no apoio ao 

agronegócio da nossa cidade. Os outros dois projetos também 

são de suma importância, pois se tratam das caçambas 

coletoras e do reajuste ao piso salarial dos agentes de saúde, 

que está defasado e nada mais justo ser adequado. Por fim fez 

um breve esclarecimento sobre uma questão envolvendo seu 

nome. Com a palavra a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba, iniciou parabenizando ao Sr. Edvaldo e o Sr. Vander 

pelo brilhante trabalho desenvolvido a frente da Fanfarra do 

desfile de sete de setembro, assim como direcionou parabéns 

a todos os demais envolvidos. Seguindo agradeceu ao Prefeito 

e ao secretário de obras pelo atendimento a seu pedido de 

manutenção em uma boca de loba, aproveitando pediu que 

olhem pelas estradas da comunidade de Pedra Branca. Com a 



palavra o vereador Dilton Antônio Simão iniciou dizendo que 

o projeto das caçambas será um complemento a um projeto já 

existente no Município que trata do recolhimento do lixo, 

projeto este essencial para se ter uma cidade limpa e 

organizada. Com relação ao hospital deixou a seguinte 

pergunta para o gestor, de como está a saúde financeira da 

instituição. Com a palavra o vereador Marcone Aparecido 

Ferreira dos Santos agradeceu ao secretário de obras Agnaldo 

pelo trabalho desenvolvido na estrada que liga Rio Vermelho 

a cidade de Coluna. Com a palavra o vereador José Felipe 

Martins iniciou agradecendo ao Tenente Pacheco e a todos os 

militares pelo trabalho exemplar desenvolvido na segurança 

da festa de Pedra Menina, que graças a Deus, aos militares e os 

profissionais de segurança privada que fizeram desta festa a 

mais segura de todos os anos. Agradeceu imensamente aos 

servidores que muito fizeram para a realização da festa, bem 

como ao secretário de Cultura Pedro Ramon. Seguindo a 

palavra foi cedida aos Sr. Flávio Silva, gestor do Hospital João 

César de Oliveira. Iniciou se apresentando dizendo que está à 

frente da gestão do hospital há 90 dias, foi um convite feito a 

ele pelo Ministério Público, afirmou ter vindo com bastante 

empolgação, disse que primeiramente sua ação foi conhecer a 



forma de trabalho do hospital, saber como estava à questão de 

documentações, porque sem a documentação em dia, não 

seria possível angariar verbas, a questão financeira no ato da 

sua chegada ainda existia pendencias, em parceria com o 

Ministério Público junto com a Prefeitura nós conseguimos 

hoje que o hospital não tenha debito e dívida com ninguém, o 

hospital está em dia com todos os seus pagamentos. 

Lembrando que existe um financiamento de tributos em torno 

de um milhão e pouco, quando ele chegou algumas dessas 

parcelas estavam em atraso, mas isso já foi sanado, hoje 

quando precisar tirar a CND será possível, porque foi feito 

todo um planejamento e a parte de impostos do hospital está 

toda em dia. A situação hoje é que dinheiro em caixa o 

hospital não tem, mas também não possui dividas, ressaltou 

que ninguém queria vender para o hospital, hoje graças a 

Deus a caixa de e-mail está cheia de mensagens de 

fornecedores oferecendo os produtos, conseguimos colocar o 

Hospital João César de Oliveira na lista dos hospitais bons 

pagadores. Seguindo disse que ainda não estão conseguindo 

que a população utilize o hospital da forma que precisa, no 

mês de agosto foi realizado 1.339 atendimentos, desses 

atendimentos os que eram para ser gerada internação ou algo 



semelhante foi apenas 220 pacientes, os outros foram 

pacientes que poderiam ser atendidos no PSF, a demora que 

muitas vezes acontece no atendimento é porque tem apenas 

um médico para atender os internados e também os novos 

casos, hoje o maior problema observado é essa alta demanda 

na procura da unidade hospitalar com casos de PSF, deixando 

bem claro que todos que procuram o hospital estão sendo 

atendidos, só que a demora existe devido à grande demanda. 

Disse que gostaria de mostrar à população que eles serão 

atendidos, porem requer mais paciência, pois o quadro de 

funcionários é pequeno, e muitas vezes o hospital está com 

um caso grave que requer toda a equipe destinada a esse caso. 

Continuando disse que em relação à medicação, desde sua 

chegada pode afirmar que não faltou à medicação hospitalar, 

o que pode acontecer para gerar esse questionamento é a falta 

de medicação não hospitalar, como exemplo antibiótico via 

oral, que não se tem em hospital, acontece do paciente estar 

internado o médico prescreve e sugere que ele inicie a 

medicação ainda no hospital, ai sim a pessoa precisa comprar. 

Mas afirma que ira averiguar mais afundo esse 

questionamento da medicação hospitalar que pode ter faltado, 

que até então na sua gestão ele não identificou esse incidente. 



Seguindo deu mais detalhes sobre a saúde financeira do 

hospital, detalhando como, por exemplo, a volta dos 

associados, dentre outras formas de ajudar o caixa do 

hospital, disse ainda que juntamente com o juiz estão 

montando um formulário para disponibilizar via internet a 

prestação de contas para a população ter uma ciência melhor 

dos gastos. Por fim agradeceu a oportunidade e se colocou à 

disposição para toda a população sanar suas dúvidas, pede 

que tenham um pouco de paciência que o trabalho está sendo 

desenvolvido pensando na população, mas que requer 

planejamento e execução e isso podem requerer um pouco 

mais de tempo, mas que os frutos serão colhidos. Seguindo os 

vereadores usaram da palavra para algumas manifestações 

acerca das palavras do gestor, aproveitando para sanar 

algumas dúvidas. Ato contínuo a palavra foi cedida ao 

Secretário de Fazenda Sr. Tiago Nascimento que usou do 

espaço para realizar a leitura das tratativas do projeto 

025/2022 que será apresentado hoje. Em seguida a palavra 

foi cedida ao Tenente Pacheco, que usou do espaço para expor 

como foi à forma de trabalho realizado durante a festa de 

Pedra Menina, dentre outras informações. Dando 

continuidade o Presidente solicitou ao secretário da Mesa que 



realize a leitura das matérias inscritas da Ordem do dia. 

Informou que consta a entrada do Projeto de Lei nº 025/2022, 

que “Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo 

Municipal a aprovar o loteamento urbano denominado 

Residencial Madragoa IIB, localizado no Bairro Madragoa e da 

outras providências”. Apresentação do Projeto de Lei nº 

026/2022 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito suplementar no exercício de 2022 e da outra 

providências”. Em sequência informou que consta primeiro 

turno de votação e parecer favorável emitido pela Comissão 

de Constituição, Legislação e Justiça, a todos os projetos em 

sequência. Primeiro turno de votação Projeto de Lei nº 

022/2022, que “Dispõe sobre a fixação dos vencimentos, a 

título de piso salarial profissional, dos agentes comunitários 

de saúde e dos agentes de combate às endemias, e da outra 

providências”, neste instante o Presidente consultou os 

nobres vereadores como votam em relação ao Projeto 

022/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade. Primeiro 

turno de votação Projeto de Lei nº 023/2022 que “Disciplina o 

uso de caçambas-container-estacionarias coletoras de 

entulhos nas vias públicas e da outras providências”, 

consultados os nobres vereadores como votam em relação ao 



Projeto 023/2022, o mesmo restou aprovado por toda a 

Edilidade. Seguindo colocou em votação em primeiro turno 

Projeto de Lei nº 024/2022 que “Cria o programa de apoio ao 

produtor rural no âmbito do Município de Rio Vermelho e da 

outras providências”, após consulta os nobres vereadores, o 

mesmo foi aprovado por toda a Edilidade. Finalizando os 

trabalhos a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação final. Declarada por encerrada a reunião, eu, 

Vereador Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata, 

que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os 

vereadores presentes. 

  


