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Ata nº 11 (onze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 18 (dezoito) do mês de maio 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 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. Em seguida a palavra foi cedida ao Sr. Erico Vinicius, 

que veio representando o Poder Executivo para apresentar breve 

relatório dos trabalhos desenvolvidos nestes últimos dias pelas 

diversas secretarias do município. Seguindo o Presidente 

parabenizou a equipe da Assistência Social pela realização do I 
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Seminário de Conscientização contra o abuso e exploração sexual 

de Crianças e Adolescentes. Dando sequência, o Presidente 

solicitou a Secretária da Mesa que realizasse a leitura das matérias 

de expediente. A mesma apresentou a Indicação nº 009/2021 de 

autoria do Vereador André Luiz Lourenço destinada ao Chefe do 

Poder Executivo onde solicita com urgência a implementação de 

um poço artesiano na região do Córrego do Meio. Dando 

continuidade, a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação, com prazo máximo de cinco minutos para cada um. 

Com a palavra o vereador André Luiz Lourenço informou que sua 

indicação se baseou no resultado de análise físico-química da 

água das cisternas da região do Córrego do Meio. Ele relatou que 

fez a coleta dessa amostra e levou até a regional da COPASA em 

Diamantina para estudo, e foi comprovada que a água está 

realmente imprópria para consumo humano, por isso sua 

solicitação e urgência na implementação do poço artesiano na 

referida comunidade, sabe que existem muitas outras 

comunidades que necessitam deste mesmo serviço, por isso pede 

ao Prefeito que dê atenção ao seu pedido. Continuando solicitou 

ao Prefeito e Secretário de Obras que façam a limpeza do terreno 

baldio onde se encontra localizado o PSF e a quadra no Bairro 

Novo Horizonte, pois o mato está muito grande, gerando risco aos 

moradores. Solicitou ainda que seja feita a manutenção da rua em 



3 
 

frente ao parque de exposições, onde foi feito um buraco para 

manutenção da rede esgoto e até o momento não foi fechado. Em 

seguida a palavra foi passada ao vereador Claudomiro Alves da 

Silva que informou  aos moradores das regiões do Mundo Velho, 

Mercês de Fortaleza e demais localidades próximas que ainda não 

tiveram suporte de manutenção das estradas que as máquinas 

estarão na região ainda essa semana segundo a conversa que ele e 

o Prefeito tiveram . Ainda nessa conversa com o prefeito, foi 

informado que será feito a licitação para contratação das 

máquinas destinadas a manutenção das estradas da zona rural. 

Com a palavra o vereador Daniel Francisco de Souza disse que 

em conversa com o Prefeito foi informado que em breve a 

demanda da limpeza e manutenção das estradas serão atendidas. 

Em seguida o vereador Dilton Antônio Simão iniciou dizendo que 

foi procurado por munícipes para saber sobre a reabertura das 

atividades desportivas, e foi informado pelo gestor do esporte que 

até o momento o comitê do COVID em Rio Vermelho não 

autorizou a reabertura de quadras e campos, devido ao risco por 

ser um esporte de contato. O mesmo explicou que como 

desportista que é sempre foi favorável á atividade física como 

aliada da saúde, porém sabe que pelo município está na onda 

vermelha é necessário todo cuidado possível. A palavra foi cedida 

ao vereador José Felipe Martins que informou a todos que 
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procurado pela policial civil Sra. Cilesia a qual solicitou que o 

Legislativo junto ao Executivo tomasse providências quanto à 

iluminação e manutenção da Rua dos Cravos, relatando ser uma 

rua com muitos problemas sociais e que de fato quando é 

necessário o atendimento policial no período da noite fica muito 

difícil sua execução, justamente pela falta de iluminação e pelo 

fato da rua não ter praticamente acesso para veículo. Em razão 

disso, pede apoio dos demais colegas e do Executivo para a 

solução deste problema. Na sequência a palavra foi cedida a 

vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba que aproveitou a 

oportunidade para lembrar a importância do dia 18 de maio, data 

em que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes infelizmente com 

tristes exemplos em nossa comunidade. Ela também ressaltou a 

importância do tratamento das nossas águas, visto que além da 

escassez, temos um altíssimo número de verminoses no município 

decorrentes do uso de água contaminadas pela nossa gente o que 

afeta diretamente a saúde pública de todos. Na oportunidade 

esclareceu a todos que não é contra o programa Jovem aprendiz 

como foi relatado nas ruas, mas favorável que o programa tenha 

regras de inclusão aos mais pobres, especialmente aos jovens 

oriundos do Bolsa Família cadastrados no CAD único, pois ao seu 

ver são esses jovens que mais precisam do apoio do poder 
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público. Com a palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira 

dos Santos agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Obras pela 

manutenção de algumas ruas do Bairro Torrado. Neste instante a 

palavra foi passada a vereadora Maria Aparecida Alves da Silva 

parabenizou a Assistência Social pelo seminário na campanha do 

dia 18 de maio realizada na manhã de hoje neste plenário. Ela 

disse ter saído do seminário com um conhecimento a mais sobre o 

assunto e afirma que ainda que é preciso união de todos para uma 

mudança na Lei, para que ela seja mais rígida, pois este crime de 

abuso e exploração de crianças e adolescentes é desumano. 

Continuando disse que em relação à reunião com os 

representantes da Asprom também realizada virtualmente nesta 

data, está muito satisfeita em saber que esta instituição pode ser 

parceira da criação do programa Jovem aprendiz em Rio 

Vermelho e que o programa pode se estender a todo o município e 

não apenas na Câmara, tornando se assim um programa a nível 

Municipal, para beneficiar um maior número de jovens. Ainda 

relatou ter feito muitas pesquisas em relação ao programa Jovem 

Aprendiz e pode verificar o incentivo que o Governo dá aos 

comerciantes que colocam um jovem em sua empresa, diz ser a 

favor que o Município incentive a atender não apenas dez jovens, 

mais sim centenas, pois nossa cidade tem inúmeros jovens 

precisando de uma oportunidade. Por fim solicitou ao Prefeito que 
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dê atenção a manutenção das estradas da região do Bragança, que 

há muitos anos está abandonada pelo poder público. Ato contínuo 

o Presidente solicitou a Secretária da Mesa que realizasse a leitura 

das matérias da Ordem do dia. Informou a mesma que consta em 

primeiro turno de deliberação o Projeto de Lei nº 009/2021 que 

“Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

de 2022 e da outras providências”; 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 dá outras providências” e Projeto 

de Lei nº 013/2021 de autoria do vereador José Felipe Martins 

que “Dispõe sobre denominação conferida a logradouro público 

no Distrito de Pedra Menina, neste Município de Rio 

Vermelho/MG, e dá outras providencias”. Neste instante o 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 009/2021, 

sendo aprovado em primeiro turno por todos os vereadores 

presentes. Colocou em votação o Projeto de Lei nº 012/2021, 

sendo rejeitado por 05 (cinco) votos, contra 03(três) favoráveis, 

votando contra o Projeto 012 os vereadores: André Luiz 

Lourenço. O vereador Claudomiro Alves da Silva alegou ter 

consultado a secretária da Casa sobre a necessidade de ter alguém 

para ajudar nos trabalhos, diante da negativa da servidora ele vota 

contra o projeto. O vereador José Felipe Martins disse que a Lei 
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173 no seu artigo 8º deixa clara a proibição até o final deste ano de 

se criar aumento nas despesas dos órgãos públicos, portanto ao 

seu entender o cargo de motorista não existe até o momento na 

Casa, por isso a contratação de qualquer que seja o cargo irá 

acarretar uma despesa até o momento inexistente, portanto estaria 

ferindo a Lei 173, por isso seu voto é contra. A vereadora Lourdes 

Aparecida de Jesus Lomba justificou seu voto contra ao projeto se 

baseando na Lei 173, e também se atentando ao fato de que 

alguns vereadores não dirigem, por isso talvez em um futuro 

próximo fosse necessário à admissão de um motorista, afirmando 

ainda que a negativa a este projeto não implicará em nada a 

execução do projeto Jovem Aprendiz. A vereadora Maria 

Aparecida Alves da Silva disse que mantém seu voto desde o 

princípio, contrário ao projeto 012, nas quais já fez sua 

justificativa no Parecer da comissão da qual ela é representante. 

Votando a favor do projeto 012 os vereadores: Daniel Francisco 

de Souza, Dilton Antônio Simão e Marcone Aparecido Ferreira 

dos Santos. Seguindo colocou em votação o Projeto de Lei nº 

013/2021, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. 

Dando sequência aos trabalhos a Secretária da Mesa informou que 

consta segundo turno de votação dos projetos de Lei: Projeto nº 

004/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

revisão geral à remuneração dos servidores ativos e inativos do 
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Poder Executivo Municipal, e dá outras Providencias”; Projeto de 

Lei nº 008/2021 que “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 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 providências” e 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 providências”. Colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 004/2021, restou aprovado por todos os 

vereadores. Colocado em votação o Projeto 008/2021, restou 

aprovado por todos os vereadores. Colocado em votação o Projeto 

de Lei nº 010/2021, foi aprovado por todos os vereadores. Por fim 

foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 011/2021, que foi 

aprovado por todos os vereadores. Finalizando a reunião a palavra 

foi cedida aos vereadores para manifestação final. Com a palavra 

o vereador André Lourenço informou que enviou oficio ao 

secretário de saúde solicitando informações a respeito das vacinas 

da COVID, pois existem algumas pessoas da zona rural que 

receberam a primeira dose, mas até o momento não conseguiram 

tomar a segunda dose, assim que tiver resposta do secretário irá 
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repassar á população. Com a palavra o vereador Claudomiro 

Alves agradeceu ao Prefeito e secretário de obras pela 

manutenção que está sendo feita na região de Mercês de 

Fortaleza. Com a palavra o vereador Dilton Simão disse que teve 

uma reunião muito esclarecedora com a ASPROM na qual foram 

apresentadas informações detalhadas do projeto Jovem Aprendiz. 

Com a palavra o vereador José Felipe disse que o projeto 011 é 

uma homenagem ao senhor Geraldo Gonçalves, muito conhecido 

na comunidade de Pedra Menina, foi um comerciante por mais de 

40 anos e deixou boas recordações a todos. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Lomba agradeceu aos colegas pela aprovação 

do projeto 011 que dá denominação as ruas do povoado de São 

Gregório, afirmando que após a aprovação de projeto, este projeto 

se torna de todos os vereadores da Casa. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida informou que este projeto 011 é 

essencial, pois é preciso que todas as ruas tenham nome para que 

assim possa ser reivindicado atendimento da CEMIG e da 

COPASA. Com a palavra o presidente informou que em reunião 

com a ASPROM foi esclarecido que ela juntamente com a 

Assistência Social será responsável por fazer a filtragem dos 

jovens após as inscrições, lembrando que o projeto Jovem 

Aprendiz passará pelo voto da Casa por uma decisão de maneira 

educada da presidência, mas havendo algum empecilho ou 
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imprevisto o projeto poderá ser realizado de forma direta entre a 

Câmara e a ASPROM através de convênio e mediante a 

inexigibilidade de licitação, por isso afirma que até o mês de 

agosto este projeto estará em execução. 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. 

 

 


