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Ata nº 09 (nove) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

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

dois mil e vinte um, 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 no plenário da câmara os 

Vereadores do Município de Rio Vermelho para mais uma 

reunião ordinária obedecendo todos os protocolos de 

prevenção á COVID-19. Nos termos do artigo 154 a 157 do 

Regimento Interno, o Presidente declarou aberta a reunião, 

constando em livro próprio a presença e assinatura dos 

seguintes Vereadores: André Luiz Lourenço, Claudomiro 

Alves da Silva, Daniel Francisco de Souza, Dilton Antônio 

Simão, José Felipe Martins, Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba, Marcone Aparecido Ferreira dos Santos e Maria 

Aparecida Alves da Silva. Neste instante o Presidente solicitou 

à Secretária da Mesa, Vereadora Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a 

qual, após lida, restou aprovada por toda a Edilidade. 

Inicialmente a palavra foi cedida ao Sr. Érico Vinicius de 

Souza, que veio representando o Poder Executivo para 
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apresentar breve relatório dos trabalhos desenvolvidos 

nestes primeiros quatro meses. Ele fez o seguinte relato: A 

gestão municipal da saúde tem realizado esforços diários para 

manter o funcionamento regular dos estabelecimentos de 

saúde, mesmo em meio a maior crise sanitária da história 

recente do país. Todas as unidades estão com equipe mínima 

completa, de modo que as equipes realizaram até o dia 31 de 

março: 5.514 atendimentos individuais; 19 atividades 

coletivas; 123 atendimentos de urgência em odontologia; 

9.234 procedimentos individuais e 1.954 visitas domiciliares 

e disse que atualmente, as equipes de saúde da família estão 

também envolvidas na execução das ações de vacinação da 

COVID-19 além de manter a rotina de orientações 

domiciliares através dos Agentes Comunitários de Saúde. Os 

dados atualizados da vacinação da covid no município são: 

Vacinados 1° dose: 1.880 pessoas; 2° dose: 541 pessoas. Na 

SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE O prefeito Markão e 

secretário Agnaldo, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras, informam que em Abril já foi realizado o 

cascalhamento e patrolamento das seguintes estradas: 

Estrada sentido Coluna; Brejinho; Sentido Pedra Menina; Cruz 

Lavrada; Matão; Mundo Velho; Salema; Bragança; Morro na 
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localidade Augustinho Barroso; Também foram realizados os 

serviços de: Limpeza na rede de esgoto na Rua Manoel Gomes 

do real (bairro Magalhães); Manutenção de rede de esgoto Av. 

Padre Câmara; Manilhamento nas estradas: Tabocal, estrada 

próximo a fazenda Paulo Levir sentido Paulistas, estrada 

sentido Paulistas via Jairo Benfica, estrada de Sinval 

Mendonça na região de Zico de Alfim, Comunidade Lajes de 

Baixo em duas localidades, Ampliação de estrada na 

localidade Cocais do Meio para atender aos moradores; Abriu 

estrada para retirada de cascalho no Brejinho e Caiana; 

Reforma de mata burro na estrada do Ribeirão de Contendas 

sentido José de Campos; Limpeza das manilhas na 

Cascalheira; Mudança do almoxarifado para o parque de 

exposições; Instalação da caixa d’água no bairro Ponte para 

atender o bairro Cascalheira. Capina em diversos bairros. 

Próximos serviços a serem realizados: Patrolamento nas 

estradas no mundo velho de baixo e do meio sentido serra do 

Gavião; Patrolamento estrada Córrego do ouro, Ribeirão de 

Santana, Maia, Peçanhas, Monteiros, Caraça, Mumbuca, Matão, 

Soledade, Paiol e São Gregório; Manutenção na estrada 

sentido Paulistas voltando sentido Ribeirão; Bateção de 

estradas da zona rural; Reforma de mata-burro nos Souza e 
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Gordura; Vale lembrar que se trata de um planejamento, 

podendo haver alterações em caso de manutenção nas 

máquinas ou demais situações, como chuvas e etc. Já a 

Secretaria de Assistência Social informa a realização, dentre 

outras, das seguintes atividades: Foram realizados 312 

atendimentos pelo CRAS, na qual inclui visitas a famílias na 

zona rural, concessão de benefícios para 11 famílias, entrega 

de cestas de verduras para 74 famílias em vulnerabilidade 

social, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura 

através do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos. 50 

famílias atendidas no programa de Proteção Social Especial 

para visitas, apuração de denúncias, acompanhamentos, 

análise para concessão de benefícios, encaminhamentos e 

destituição de menores. Na Secretaria de Educação, a 

secretaria municipal Vanusa Braga, informa que está 

conhecendo a realidade de cada escola e buscando parcerias 

para organização do espaço físico das mesmas. As principais 

atividades desenvolvidas foram: Realização de matrículas 

para o ensino remoto; organização do quadro de servidores 

das escolas; Reuniões com os servidores para traçar metas e 

acompanhar o ano letivo de 2021; Reuniões virtuais com os 

professores para orientações e planejamento das ações do 
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ensino remoto; Envio aos alunos das atividades do Ensino 

Remoto. Ao final informou que todas as secretarias estão 

trabalhando em prol do desenvolvimento do município e que 

na próxima oportunidade apresentará as demandas das 

demais Secretarias. Agradeceu a todos mais uma vez, pela 

oportunidade e desejou a todos uma boa noite.  Em seguida o 

Presidente solicitou a Secretária da Mesa que realize a leitura 

de eventuais matérias de expediente. Informou a mesma que 

consta a indicação do Vereador Dilton Antônio Simão 

destinada ao Chefe do Poder Executivo com o intuito de 

instalação de lombadas em determinadas ruas e comunidades 

do Município. Informou ainda que receberam Relatório Anual 

de Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural da EMATER, 

confirmando também o recebimento do 3º Relatório 

Detalhado do quadrimestre anterior 2020 da Secretaria 

Municipal de Saúde, ambos os relatórios estão na secretaria 

da Casa disponível para consulta. Continuando, a Secretária 

informou que deu entrada nesta casa os seguintes Projetos de 

Lei: Projeto de Lei nº 004/2021 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder revisão geral à remuneração 

dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, 

e dá outras Providencias”; Projeto de Lei nº 008/2021 que 
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“Altera a Lei nº 1.300, de 16 de outubro de 2018, para 

modificar a quantidade de membros do Conselho Municipal 

dos Direitos da pessoa com Deficiência (CMDPD)”; Projeto de 

Lei nº 009/2021 que “Dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras 

providencias”; Projeto de Lei nº 010/2021 que “Dispõe sobre 

a revisão geral anual das remunerações dos servidores 

efetivos da Câmara Municipal de Rio Vermelho/MG para o 

exercício de 2021 e da outras providencias”; Projeto de Lei nº 

011/2021 que “Dispõe sobre a denominação conferida aos 

logradouros públicos localizados no Povoado de São Gregório, 

neste Município de Rio Vermelho/MG, e da outras 

providencias”; e Projeto de Lei nº 012/2021 que “Altera a Lei 

nº 1.093, de 02 de setembro de 2009, que dispõe sobre o 

plano de cargos e salários dos servidores da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, e da outras providências”. Após 

apresentação dos projetos, o Presidente cedeu a palavra aos 

vereadores para manifestação. Com a palavra o vereador 

André Luiz Lourenço disse que esteve em uma conversa com 

o Prefeito onde tratou do problema da Rua Eustáquio Heredes 

de Souza, afirmando que este problema também foi relatado 

pela colega Maria Aparecida Alves da Silva. Relatou também 
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sobre as estradas das comunidades do Mundo Velho de Baixo, 

Pedra Branca e Córrego dos Andrés, onde o Prefeito informou 

que está finalizando outras estradas, e que em breve iniciará 

os reparos nestas comunidades. Finalizando o vereador 

agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Obras Agnaldo 

Coelho pelo atendimento ao seu oficio de solicitação de reparo 

em uma ponte da comunidade da Fazenda Boa Vista/ Zico de 

Alfim. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva 

disse que em conversa com o Prefeito sobre os problemas das 

estradas foi informado que estão trabalhando nestas 

questões, pode demorar um pouco a manutenção necessária 

às estradas da região de Mercês de Fortaleça e áreas 

adjacentes porque o maquinário é pouco e o município é 

muito grande; portanto os munícipes podem aguardar que 

todas as comunidades serão atendidas. Com a palavra o 

vereador Daniel Francisco de Souza que agradeceu ao Prefeito 

pelo trabalho que vem fazendo, agradeceu ainda o Secretário 

Agnaldo Coelho pela presteza na realização das demandas 

apresentadas á ele, justificando que aos poucos todas as 

estradas receberão os reparos necessários. Com a palavra o 

vereador Dilton Antônio Simão iniciou agradecendo ao 

Prefeito e Secretário de Obras Agnaldo Coelho pela limpeza do 
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terreno baldio no Alto do Rosário; agradeceu ao Jefferson 

Araújo (Gegé), gestor desportivo do Município pelo excelente 

trabalho desempenhado. Seguindo disse que sua indicação é 

um apelo dos munícipes que residem nas determinadas 

comunidades, pois durante muito tempo vem demonstrando 

preocupação pela segurança pública das pessoas que lá 

residem que é justamente a prevenção de acidentes e da 

saúde de todos os moradores destas respectivas 

comunidades, por isso fez esta indicação para intermediar 

este pedido junto ao Executivo relatando com detalhes todas 

as localidades citadas em sua indicação. Ele também fez 

referência aos ex-prefeitos quando se tratou da Rua Padre 

Câmara desde a obra feita há 23 anos pelo ex-prefeito Jésus da 

Consolação Andrade, passando pelo ex-prefeito o senhor 

Farias elucidando assim a importância de tal obra, mas 

justificando também a falta de manutenção ao longo dos anos, 

o que veio a acontecer no ano passado sob gestão do senhor 

Farias. Ainda destacou que a obra ficou muito boa, mas 

faltaram os quebra-molas para o controle de velocidade, já 

que depois disso muito motorista tem trafegado por lá alguns 

até em alta velocidade, e por não haver tal dispositivo, digo, as 

lombadas suficientes pode ocorrer fatos indesejados 
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colocando em risco a vida das pessoas que lá residem e 

trafegam a pé.  Com relação ao quebra-molas na comunidade 

da Boa Vista, ele enfatiza que sabe que a responsabilidade é 

do DER, mas por se tratar de segurança pública pede ao 

Prefeito que intervenha por esta solicitação. Na sequência, a 

palavra foi passada a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba que preferiu se manifestar no final do expediente. Com 

a palavra o vereador José Felipe Martins disse que esteve em 

uma conversa com o Prefeito onde ficou acertado que na 

próxima sexta-feira ele, o prefeito, irá até o Distrito de Pedra 

Menina para visitar e averiguar algumas demandas da 

comunidade. Com a palavra o vereador Marcone Aparecido 

Ferreira dos Santos aproveitou para agradecer ao Prefeito, ao 

Secretário de Obras e todos os funcionários pelo bom trabalho 

desenvolvido na estrada sentido Coluna e também na região 

do Brejinho. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 

Alves da Silva que iniciou falando da necessidade da 

manutenção da rede elétrica, pois estava com apenas uma 

demanda neste sentido, porém desde o mês de janeiro ela está 

em contato com a CEMIG para efetuar o trabalho e 

infelizmente até o momento não obteve retorno. Com isso, 

muitas outras comunidades estão tendo sérios problemas em 
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relação ao fornecimento de energia, ficando de quatro a sete 

dias sem energia. Ela afirmou que após o final da onda roxa, 

ela juntamente com alguns colegas irá até o responsável geral 

da CEMIG na região de Itabira para procurar a solução 

emergencial destes problemas. Continuando disse que está 

com uma demanda grande em relação à qualidade da água de 

alguns munícipes, porém será necessário um cronograma 

para atender a todos.  Ela justificou também que o secretário 

de Agricultura Bolão marcou para quinta-feira para 

começarem a visitar algumas comunidades para ele fazer o 

projeto a fim de começar a trabalhar em cima das 

necessidades de cada comunidade.  Ela ainda esclareceu sobre 

um programa de grande expectativa na comunidade que é o 

Programa “Olho Vivo”. Explicou que é uma parceria entre a 

Polícia Militar, os sindicatos locais e associações e que a 

princípio será lançado na zona urbana com o principal 

objetivo de ser estendido a todo o Município (zona urbana e 

zona rural) para trazer segurança a todos. Enfatizou também 

que ela juntamente com os colegas José Felipe, Lourdes e 

André, estiveram em no Quartel da PM em Guanhães para 

verificar in loco como é o funcionamento do programa, e 

puderam comprovar como é eficaz e útil para toda a 
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comunidade. Em seguida a vereadora informou que teve um 

retorno positivo em relação à implantação do programa de 

uma equipe multifuncional de Psicólogo e Assistente Social 

junto às escolas. Ela afirmou com grande alegria que o 

programa será implantado no Município em breve e será um 

dos primeiros do Brasil a ter uma equipe multifuncional 

atendendo em cada três escolas do município e na 

oportunidade agradeceu a Secretária de Educação Vanusa 

Leal Carvalhais Braga de Oliveira pelo empenho e presteza em 

ajudar e ainda agradeceu de público o Promotor de Justiça  Dr. 

Paulo Márcio da Silva pela atenção e apoio junto ao Projeto. 

Finalizando disse que em relação à indicação do colega Dilton 

sobre a implantação de lombadas nas principais ruas da 

cidade, e especialmente a Rua Padre Câmara se o colega 

quiser, ela passará o abaixo-assinado que fez com a mesma 

solicitação da rua em questão. Nesse sentido, ela solicitou 

duas lombadas para a rua, pois será mais uma forma de 

completar a indicação. Dando sequência aos trabalhos passou-

se a ordem do dia onde a Secretária da Mesa informou que 

consta a deliberação em turno único de votação em relação ao 

Veto total da Emenda Modificativa nº 001. Após a leitura do 

documento na íntegra constando o veto por parte do 
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Executivo, o Presidente colocou em votação, sendo aprovado 

o Veto total da Emenda Modificativa por 07(sete) votos 

favoráveis dos vereadores André Luiz Lourenço, Claudomiro 

Alves da Silva, Daniel Francisco de Souza, Dilton Antônio 

Simão, José Felipe Martins, Marcone Aparecido Ferreira dos 

Santos e Maria Aparecida Alves da Silva. A vereadora autora 

da emenda preferiu se abster de votar. No presente momento, 

o presidente questionou nominalmente os vereadores por 

ordem alfabética se havia alguma consideração final a ser 

feita. Com a palavra o vereador Dilton disse aos moradores do 

Bairro Torrado, que em conversa com o Prefeito foi informado 

que as obras de reparo nas ruas serão feitos assim que 

possível. Disse que o Prefeito quer fazer um serviço bem feito 

por isso requer mais tempo para sua execução. Ele ainda 

afirmou que a população pode ficar calma que em breve será 

realizado o trabalho. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Lomba que faz uma explanação sobre a situação atual do país, 

enfatizando que a mesma reflete em nosso município 

trazendo dificuldades financeiras o que nos impossibilita de 

atender tantas demandas que a população precisa. Informou 

também aos servidores do Sindicato dos Servidores Públicos 

do Município de Rio Vermelho que tudo fez para que a 
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exemplo de outros municípios ligados da FESEMPRE, 

especialmente municípios próximos tivéssemos 

representantes do sindicato do Conselho de Fiscalização do 

FUNDEB, embora não foi possível, outras lutas virão e que 

possamos continuar sempre unidos. Ela ainda ressalta a 

felicidade de entrada na pauta do projeto de nomenclatura 

das ruas de São Gregório e destaca a luta das mulheres da 

comunidade na idealização e luta por esse projeto, 

agradecendo especialmente a Sílvia, Romilda e Ariadna pela 

confiança em sua pessoa. Na oportunidade, parabeniza a 

River-FM pelos seus 23 anos destacando a importância desse 

canal de comunicação para a comunidade.  Por fim o 

Presidente informou aos jovens do Município que em breve 

será formalizado o sonho da implantação na Câmara do Jovem 

Aprendiz que a seleção será feita em parceria com a secretaria 

de Assistência Social e ASPROM, e pede a todos que deem uma 

olhada no site da ASPROM (Associação Protetora do Menor) 

com quem nós estamos tendo contato para realizar este 

projeto. Ele também destacou que em breve será inaugurada a 

participação da Câmara Municipal no Parlamento Jovem. 

Agradeceu ainda o Deputado Gustavo Valadares pelo repasse 

de 200.000,00 (duzentos mil reais) feito ao Município que 
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será revestido em melhorias para a comunidade.  Declarada 

por encerrada a reunião, eu, Vereadora Secretária da Mesa 

Diretora, lavrei a presente ata, que, depois de lida, se 

aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes. 

 

 


