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Ata nº 13 (treze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 15 (quinze) 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, 

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. Iniciado o Presidente solicitou a Secretária que 

realizasse a leitura das matérias de expediente. Informou sobre a 

Indicação nº 10/2021 de autoria do vereador Dilton Antônio 
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Simão destinada ao Chefe do Poder Executivo, no qual solicita a 

inserção de lombadas em determinadas ruas do Munícipio. 

Seguindo a palavra foi cedida aos vereadores para tratar de 

assuntos de interesse público. Com a palavra o vereador André 

Luiz Lourenço aproveitou para parabenizar o Prefeito pelo inicio 

das obras de recapeamento da Rua Maria do Amparo Barroso, e 

já disse que está ficando excelente o trabalho. Continuando 

prestou homenagens póstumas ao Sr. Lamartine Ferreira, 

deixando suas condolências aos familiares e amigos. Com a 

palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva agradeceu ao 

Prefeito pelo início das obras de recapeamento das ruas do 

Bairro Torrado. Com a palavra o vereador Daniel Francisco de 

Souza agradeceu ao Prefeito pelo trabalho que já vem 

desenvolvendo no Município, e disse a todos os munícipes que 

tenham calma que todas as comunidades serão atendidas. Com a 

palavra o vereador Dilton Antônio Simão reforçou as palavras 

dos colegas e parabenizou ao Prefeito pelo inicio das obras de 

recapeamento das ruas, estando à população muito satisfeita. 

Disse ainda que esteve essa semana no Bairro Cascalheira e pode 

comprovar que o Prefeito colocou a nova caixa d’água solicitada 

pela colega Lourdes, afirmando que esse foi o primeiro passo em 
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busca de melhores condições para aqueles moradores. Seguindo 

disse que a Câmara aderiu ao Programa do Governo Parlamento 

Jovem, este programa é voltado para os jovens estudantes do 

Ensino Médio, que traz um novo olhar da participação do jovem 

dentro da política, afirmando que essa adesão foi muito bem 

aceita pelas escolas estaduais do nosso Município, aproveitando 

para agradecer aos diretores pelo apoio. Com a palavra o 

vereador José Felipe disse estar muito feliz por hoje ser a 

primeira votação do Projeto 015 que trata da criação do 

Programa Trabalho e Cidadania- PTC, que tem por objetivo a 

transferência de renda, inserção à cidadania e qualificação 

profissional para famílias carentes, projeto este essencial para 

nossa comunidade. Na oportunidade, informou aos moradores 

do Distrito de Pedra Menina que serão iniciadas as obras de 

reparos da comunidade. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Lomba agradeceu ao prefeito e disse estar imensamente feliz 

com a concretização da primeira Indicação feita por ela que foi a 

aquisição da caixa d´água na Cascalheira, o que também teve a 

parceria do Guilherme Nunes da Creche Bem Estar do Menor, 

parceria que foi importante para concretização do pedido. Ela 

também manifestou gratidão pelo trabalho de recapeamento da 
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Rua Maria do Amparo Barroso, trabalho fundamental e 

necessário para o nosso município. Na oportunidade aproveitou 

para conscientizar os munícipes sobre a importância da cesta 

verde do PAA doada para as famílias em situação de 

vulnerabilidade social da comunidade e o quão é necessário que 

todos façam bom uso nutricional destes alimentos. Também 

manifestou sua preocupação com o possível retorno as aulas, 

disse que concorda que deve se aproveitar o momento para 

fazer as adaptações necessárias nas escolas, mas não concorda 

com a volta as aulas no momento, visto que estamos vivendo o 

momento mais trágico da COVID- 19 no município. Com a 

palavra o vereador Marcone Ferreira informou aos moradores do 

Brejinho que teve uma conversa com o secretário de obras o 

qual afirmou que assim que finalizar o recapeamento das ruas irá 

iniciar a limpeza das estradas e reparos nas pontes da 

comunidade. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida Alves 

iniciou informando aos colegas que diante de um debate de 

ideias ocorrido ontem sobre o seu projeto da Emenda Impositiva, 

ela entendeu que será preciso trazer maiores informações a 

todos os colegas, uma vez que apenas quatro estavam presentes 

no momento em que o projeto foi apresentado a ela em uma 
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reunião em Belo Horizonte. Ela deixa claro que tem plena 

consciência que o vereador não pode apresentar projeto que 

gere gastos ao Executivo, porém diante da emenda impositiva o 

vereador teria uma pequena possibilidade de indicar a execução 

de determinado serviço, lembrando que essa emenda não tem 

nada a ver com as emendas parlamentares, são assuntos 

distintos, essa emenda impositiva seria retirada da receita líquida 

do Município, mas diante das inúmeras dúvidas levantadas pelos 

colegas, ela irá retirar de pauta o projeto para que todos tenham 

mais tempo de se informar e sanar todas as dúvidas em relação 

ao mesmo, e assim após a verificação e conscientização por 

parte dos colegas da legalidade e necessidade deste projeto ele 

volte a tramitar na Casa e seja aprovado para o bem e 

necessidade da nossa comunidade. O Presidente usou do tempo 

que lhe confere pelo Regimento para parabenizar ao Prefeito 

pelo trabalho que vem desempenhando neste início de mandato. 

Aproveitou para agradecer a todos os servidores do Executivo, 

pois sem eles nada seria possível. Agradeceu ainda ao Deputado 

Gustavo Valadares, pela verba destinada a construção do poço 

artesiano no Córrego dos Andrés, obra esta que foi pleiteada 

ainda no mandato do Sr. Ildmear Vicente de Faria. Ato contínuo, 
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o Presidente solicitou a Secretária que realizasse a leitura das 

matérias da ordem do dia. Informou que consta a entrada do 

Projeto 018/2021 de autoria do vereador José Felipe Martins que 

“Dispõe sobre a denominação conferida a logradouro público 

localizado no Distrito de Pedra Menina, neste Município de Rio 

Vermelho/MG, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

019/2021 de autoria do vereador Dilton Antônio Simão que 

“Dispõe sobre a denominação conferida a logradouro público 

localizado no Município de Rio Vermelho/MG e dá outras 

providências” e Projeto nº 020/2021 de autoria do Chefe do 

Poder Executivo que “Altera a Lei nº 1.117/2010, que cria o 

Conselho Municipal de Turismo- COMTUR- e Institui o Fundo 

Municipal de Turismo -FUMTUR- do Município de Rio 

Vermelho/MG, e dá outras providências”. Consta ainda a 

deliberação em primeiro turno de votação o Projeto de Lei nº 

014/2021 que “Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico 

Municipal, e dá 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 dá outras 

providências”; e Projeto de Lei nº 016/2021 que “Altera a Lei nº 
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1.166, de 17 de dezembro de 2012, e a Lei nº 1.201 de 30 de 

outubro de 2013, e dá outras providências”. Seguindo o 

Presidente agradeceu as informações, colocando em votação o 

Projeto nº 014/2021 que restou aprovado por toda a Edilidade. 

Colocou em votação o Projeto nº 015/2021, que foi aprovado 

por toda a Edilidade. Em seguida colocou em votação o Projeto 

nº 016/2021 que também restou aprovado por toda a Edilidade. 

Finalizando a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador André Luiz 

Lourenço informou que em conversa com o secretário de obras 

foi esclarecido que assim que possível será iniciada as 

manutenções nas estradas das comunidades de Gordura, Grota 

do Souza, Pedra Branca e Córrego dos Andrés. Com a palavra o 

vereador Claudomiro Alves da Silva agradeceu ao Deputado 

Federal Leonardo Monteiro do PT, pela emenda de cem mil reais 

destinada à área da saúde, a qual já providenciou toda a 

documentação e agora aguarda a liberação do recurso. Com a 

palavra o vereador Dilton Antônio Simão disse que em sua visita 

ao Bairro Cascalheira teve um pedido dos moradores, no qual 

solicitam a possibilidade de incluir no bairro o serviço de coleta 

de lixo, afirmando que irá verificar este pedido junto ao 
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Executivo e ressalta como será feita a vacinação para os 

profissionais da educação no município começando pela 

Educação Infantil e assim sucessivamente. Com a palavra o 

vereador José Felipe Martins agradeceu ao Prefeito pelo pronto 

atendimento a seu pedido de disponibilizar uma ambulância para 

a comunidade de Pedra Menina. Também agradeceu ao 

Deputado Leonardo Monteiro, pela emenda parlamentar de cem 

mil reais destinada à saúde do nosso Município. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Lomba agradeceu também ao deputado 

Leonardo Monteiro pela Emenda no valor de duzentos e 

cinquenta mil reais afirmando que todos os trâmites legais para 

que a mesma seja destinada ao município está sendo 

providenciado. Na oportunidade, também manifestou sua alegria 

ao saber que os trabalhos de patrolamento nas estradas de sua 

comunidade já se iniciaram hoje. Ou seja, estradas do Bruzinga, 

Mumbuca e áreas adjacentes. 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. 

 


