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Ata nº 12 (doze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 1º (primeiro) do mês de junho 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, 

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. Neste instante o 

presidente informou que o vereador Daniel Francisco de Souza 

não pode comparecer a reunião por motivos de saúde. Em 

seguida a palavra foi cedida a Srta Vivian Pinheiro, que veio 
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representando o Poder Executivo para apresentar breve relatório 

dos trabalhos desenvolvidos nestes últimos dias pelas diversas 

secretarias do Município. Dando sequência, o Presidente 

solicitou a Secretária da Mesa que realizasse a leitura das 

matérias de expediente. Informou a mesma da entrada do 

Projeto de Lei nº 014/2021 que “Dispõe sobre a criação do Diário 

Oficial Eletrônico Municipal, e da outras providências”; Projeto 

de Lei nº 015/2021 que “Dispõe sobre a criação do Programa 

Trabalho e Cidadania- PTC, que objetiva a transferência de 

renda, inserção à cidadania e qualificação profissional para 

famílias carentes e da outras providências”; Projeto de Lei nº 

016/2021 que “Altera a Lei nº 1.166, de 17 de dezembro de 

2012, e a Lei nº 1.201 de 30 de outubro de 2013, e da outras 

providências”, e Projeto de Lei nº 17/2021 que Acrescenta os 

parágrafos 4º a 11º ao Artigo 126 da Lei Orgânica do Município 

de Rio Vermelho, acrescenta o Art. 191-A ao Ato das disposições 

transitórias. Após apresentação a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação. Com a palavra o vereador André 

Luiz Lourenço iniciou informando que esteve juntamente com 

outros colegas em Belo Horizonte em uma conversa com o 

Vereador Wilsinho da Tabu onde ficaram conhecendo melhor o 
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Projeto Menor Aprendiz. Diante destas informações criaram a 

esperança de ter em Rio Vermelho o Menor Aprendiz 

trabalhando em vários setores públicos. Esse encontro os fez 

entender que o projeto Menor Aprendiz pode ser colocado em 

âmbito Municipal podendo ser visíveis pela cidade, inúmeros 

adolescentes atuando e buscando uma chance profissional. Com 

a palavra o vereador Dilton Antônio Simão agradeceu o apoio 

que vem recebendo da população, disse que nesses primeiros 

cinco meses de mandato ele vem buscando aprender e tentando 

dentro das possibilidades, lutar pela melhoria do nosso 

Município. Com a palavra o vereador José Felipe iniciou 

afirmando que está muito feliz por estar recebendo cópia do 

projeto 015 (Programa Trabalho e Cidadania- PTC) afirmando 

que no início do ano esteve no gabinete do Prefeito e iniciaram 

uma conversa sobre este programa, que seria muito importante 

para nossos munícipes mais necessitados, uma vez que traria 

renda a estas famílias. Ele manifesta exaustiva alegria pela 

apresentação deste projeto pelo Executivo. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Lomba que mais uma vez manifestou 

profunda esperança por dias cada vez mais promissores para a 

nossa Rio Vermelho. Disse esta atenta às reivindicações que são 
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feitas pela população, especialmente via redes sociais e que isso 

realmente é importante para o crescimento da comunidade. Em 

seguida, a palavra foi passada ao vereador Marcone Aparecido 

que informou ter ido ao gabinete do deputado Gustavo 

Valadares juntamente com o presidente e o vereador Daniel 

onde foram solicitadas algumas demandas. A palavra foi cedida à 

vereadora Cida que parabenizou o prefeito Markão pela 

iniciativa do projeto (Programa Trabalho e Cidadania- PTC), onde 

ela afirma ser muito importante dar condições de trabalho a 

população através de projeto como esses que realmente reverte 

em trabalho e dignidade ás famílias ao invés de dar o peixe. Ela 

fala também das buscas a alternativas através de projetos e 

iniciativas que facilitem. Dando continuidade o Presidente 

solicitou a Secretária da Mesa que realizasse a leitura das 

matérias inscritas da ordem do dia. Informou a mesma que 

consta deliberação em segundo turno de votação dos projetos 

de lei nº 009/2021 que “Dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da 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, 
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neste Município de Rio Vermelho/MG, e dá outras providencias”. 

Após apresentação o Presidente colocou em votação o Projeto 

de Lei nº 009/2021, sendo aprovado por toda a Edilidade 

presente. Colocou em votação o Projeto de Lei nº 013/2021, que 

restou aprovado por toda a Edilidade presente. Finalizando a 

ordem do dia o Presidente cedeu a palavra aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador o vereador 

Claudomiro Alves que iniciou agradecendo ao Ex-Prefeito Sr. 

Farias e também ao atual Prefeito Markão pela entrega da obra 

do posto de saúde em Mercês de Fortaleza, obra esta que se 

iniciou no mandato passado e foi finalizada agora, agradeceu o 

apoio afirmando que a reforma foi muito bem feita, a população 

esta muito satisfeita. Com a palavra a vereadora Lourdes Lomba 

que agradece a presença do Guilherme Nunes representante da 

Creche Bem Estar do Menor e mais alguns outros membros da 

instituição presentes na reunião e destaca a visita que fez a uma 

família na Grota Esquerda juntamente com o Guilherme e a 

equipe da Assistência Social com a finalidade de construir 

parcerias para solução de problemas graves relacionados á saúde 

e saneamento básico. Com a palavra o Presidente agradeceu a 

Sra Claudiceia Nascimento que trabalhou neste ultimo mês aqui 
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na Casa cobrindo férias da nossa servidora efetiva, disse que ela 

desempenhou um excelente trabalho. Agradeceu ainda a Srta. 

Luana Figueiredo pelo excelente trabalho desempenhado nesta 

Casa desde o inicio do ano, desejando que essa nova etapa em 

sua carreira seja de muitas conquistas. Dando sequência a 

palavra foi cedida aos munícipes Deisy Paim dos Santos, 

Guilherme Nunes Santos e Maria Luiza Dos Santos Vieira, para 

uso da Tribuna Livre conforme inscrição prévia. Ambos os 

munícipes vieram relatar e solicitar atenção por parte do 

Executivo quanto à água que é fornecida para os moradores do 

Bairro Cascalheira. Mais uma vez estes moradores vieram pedir 

que tomassem providência quanto a esta tão importante 

questão, pois água é vida, e diante da situação do Bairro, os 

moradores estão em situação de risco, devido ao péssimo estado 

da água. Seguindo a palavra foi cedida ao Prefeito Markão que 

relatou aos presentes que fez questão de visitar a Cascalheira 

após a eleição para fazer um levantamento de tudo que é preciso 

ser feito no local para dar mais dignidade aos moradores e 

lembrou do pedido de uma caixa d´água para o bairro a pedido 

da vereadora Lourdes Lomba. Disse que juntamente com a 

Assistência Social irá começar um levantamento da situação de 
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cada família deste Bairro, para averiguar  a necessidade de cada 

família. Continuando disse que não pode afirmar que este ano as 

coisas serão solucionadas, mas pode sim afirmar que desde o 

início do seu mandato, vem buscando solução para os problemas 

e está muito otimista em poder dar dignidade a todos os 

moradores. Disse que se ele conseguir fazer tudo que pensa em 

relação às melhorais da Cascalheira irá terminar seu mandato 

realizado, na sua campanha não prometeu nada além de esforço 

e dedicação para melhorar nossa Rio Vermelho, agora como 

Prefeito eleito pode dar certeza que sua prioridade é a 

Cascalheira, porém essas obras requerem tempo. No caso da 

água este ano ainda será preciso continuar com os caminhões 

abastecendo, porque em razão de uma nova modalidade de 

concessão de água existente no Município, em 2014  que acabou 

com  concessão de água da COPASA com Rio Vermelho, disse 

que fez um pedido simples de seis tampões de bueiro para a 

COPASA e teve como resposta um simples NÃO, pelo fato da 

empresa não ter contrato vigente junto ao Município, imaginem 

cobrar algo relacionado ao abastecimento da Cascalheira, pelo 

marco regulatório deste ano ele não pode de forma automática 

renovar essa concessão de água com a COPASA. Será preciso 



 
 

8 
 

fazer uma licitação para este serviço, e já está em fase inicial 

para todo este trâmite da licitação, para que uma empresa 

privada possa participar da concorrência para concessão. 

Seguindo, disse que em relação à manutenção das vias publicas 

pode dizer que agora está com o Engenheiro contratado pelo 

Município, e após os devidos estudos na semana que vem será 

iniciado o recapeamento do Bairro Torrado e seguindo para as 

demais áreas necessitadas. Por fim agradeceu a oportunidade e 

se colocou a disposição de todos. O prefeito ainda disse ao 

Guilherme Nunes que no dia seguinte poderá ir á prefeitura 

juntamente com a vereadora Lourdes que ele irá disponibilizar a 

caixa d`água solicitada. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Lomba informou que esta foi primeira indicação que entrou 

nesta Casa relacionada à solicitação da troca da caixa de água da 

Cascalheira devido a eminente necessidade das famílias daquele 

bairro. 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. 
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