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Ata nº 14 (quatorze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 06 (seis) do mês de julho 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. Neste instante o Presidente informou que não 

estarão transmitindo a reunião via rádio, pois esta acontecendo 

à novena do Magalhães, sendo transmitida neste mesmo 
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horário. Iniciado o Presidente solicitou a Secretária que 

realizasse a leitura das matérias de expediente. Informou sobre a 

Indicação nº 11/2021 de autoria do vereador André Luiz 

Lourenço destinado ao Chefe do Poder Executivo em regime de 

urgência, no qual solicita a implementação de um poço artesiano 

na comunidade do Córrego do Meio. Seguindo a palavra foi 

cedida aos vereadores para tratar de assuntos de interesse 

público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva 

iniciou informando que foi questionado por muitos munícipes 

sobre o grande número de animais que ficam soltos pela cidade, 

gerando risco a todos, porem disse que hoje será votado um 

projeto que da autonomia ao Executivo para apreensão destes 

animais, mas pede à população que tenha consciência e não 

deixe sua criação solta, para o Município ter bons resultados 

precisa da ajuda de todos. Com a palavra o vereador Daniel 

Francisco agradeceu ao Prefeito pelo apoio na construção de 

uma barragem na comunidade do Matão, bem como agradecer 

aos moradores que se uniram na construção. Com a palavra o 

vereador Dilton Antônio Simão iniciou informando que o código 

de posturas do Município aprovado em 2018 determina várias 

ações em seus artigos, sendo que em determinado artigo trata-



3 
 

se justamente da questão dos animais perambulando pela 

cidade, que foi levantada pelo colega Claudomiro, este é um 

sério problema que enfrentamos e espera que após a aprovação 

de mais uma lei hoje, seja possível à solução desta questão. Com 

a palavra o vereador José Felipe Martins deixou suas 

condolências aos familiares do Sr. Sinval Paranha, que foi mais 

uma vítima da Covid. Por isso pede a todos que tenham muita 

consciência e cuidado, pois esse vírus é letal e não pode ser 

tratado como algo simples, todos precisam se cuidar e ajudar a 

cuidar do próximo. Com a palavra a vereadora Lourdes  

Aparecida de Jesus Lomba também apresenta seu sentimento de 

pesar ás famílias enlutadas vítimas da Covid- 19 e pede 

encarecidamente a população que tenha consciência da 

gravidade da situação que estamos vivendo no momento aqui 

em Rio Vermelho devido o aumento do número de casos 

confirmados e vítimas fatais da Covid- 19 ainda mais por no 

momento estarmos com deficiência de profissionais de Medicina 

nos nossos PSFs. Com a palavra o vereador Marcone Ferreira 

agradeceu ao Prefeito pelo apoio dado em inúmeras demandas 

apresentadas por ele, informando que hoje mesmo estiveram na 

comunidade do Salema onde foram avaliar a implantação de um 
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poço artesiano na comunidade, sendo informando que dentro de 

trinta dias será iniciada a obra. Continuando disse que o Prefeito 

o informou que na próxima semana estará chegando um médico 

para atender o Município, e que está lutando para a contratação 

de mais médicos. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 

disse que a saúde é essencial, fica satisfeita em saber que o 

Executivo está na batalha pela contratação dos médicos, 

seguindo parabenizou ao Prefeito pela obra da Rua Maria do 

Amparo Barroso, e desejando que a Rua Eustáquio Heredes 

também seja contemplada com a obra tão necessária. Com a 

palavra o Presidente informou que em conversa com o Prefeito 

foi informado que na próxima segunda terá um médico 

contratado para fazer os plantões no hospital, e também no dia 

23 de julho estará ocorrendo à formatura de uma turma em 

Diamantina, e com isso já existe o acerto de mais dois 

profissionais para começar a atuar em Rio Vermelho, e que é 

preciso entender que existe uma dificuldade muito grande na 

contratação de médicos em todo o país, lembrando que o 

Executivo não pode contratar um médico por um salário maior 

que o do Prefeito, alguns outros Municípios como Guanhães às 

vezes atraem mais o profissional porque se baseia no subsídio do 
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Prefeito que é maior que o do nosso Município, sendo assim 

aumenta ainda mais a dificuldade em contratação, pois as 

propostas de outras cidades acabam sendo mais atrativas. Dando 

continuidade solicitou a Secretária que realizasse a leitura das 

matérias inscritas na ordem do dia. Informou a mesma que 

consta a entrada do Projeto de Lei nº 021/2021 que “Altera a Lei 

nº 1.248 de 28 de dezembro de 2015 e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 022/2021 que “Dispõe sobre a participação do 

Município de Rio Vermelho no Consórcio Intermunicipal 

Multifinalitário da área mineira da SUDESE-CIMAMS, ratifica 

protocolos de intenções e dá outras providências”; Projeto de Lei 

nº 024/2021 que “Dispõe sobre a instituição da Olímpiada de 

Matemática entre os alunos da rede pública de Ensino 

Fundamental e Médio do Município de Rio Vermelho”. Consta 

ainda entrada do Projeto de Lei nº 023/2021 que “Dispõe sobre a 

autorização do Município de Rio Vermelho/MG a contratar com 

o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, 

operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 

providências”, projeto este que possui pedido de urgência em 

sua tramitação. Colocado em votação o pedido de urgência á 

tramitação do Projeto 023/2021, sendo aprovado por todos os 
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vereadores. Ato contínuo, informou a Secretária que consta 

deliberação em primeiro turno de votação os seguintes projetos: 

Projeto 018/2021 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 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”. 

Neste instante o Presidente solicitou a Secretária que realizasse a 

leitura do parecer advindo da comissão premente, após parecer 

favorável colocou em votação o Projeto de Lei nº 018/2021, 

sendo aprovado por toda a Edilidade. Solicitou a Secretária que 

também realizasse a leitura do parecer advindo da comissão 

premente, após parecer favorável colocou em votação o Projeto 

de Lei nº 019/2021, sendo aprovado por toda a Edilidade. 

Solicitou ainda a Secretária que realizasse a leitura do parecer 

advindo da comissão premente, após parecer favorável colocou 
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em votação o Projeto de Lei nº 020/2021, que restou aprovado 

por toda a Edilidade. Dando continuidade a Secretária informou 

que consta da ordem do dia deliberação em segundo turno de 

votação dos seguintes projetos, 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 

1.166, de 17 de dezembro de 2012, e a Lei nº 1.201 de 30 de 

outubro de 2013, e dá outras providências”. Colocado em 

votação o Projeto 014/2021 foi aprovado por todos os 

vereadores, sendo que a vereadora Maria Aparecida deixou claro 

que seu voto é favorável com ressalva, para que aos munícipes 

que não possuem acesso ao meio digital sejam disponibilizadas 

as informações de modo tradicional, no papel impresso. 

Colocado em votação o Projeto 015/2021, restou aprovado por 

toda a Edilidade. Por fim colocou em votação o Projeto 016/2021 

que foi aprovado por todos os vereadores. Na sequência a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. Com a 
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palavra o vereador André Luís Lourenço disse que o pedido do 

poço artesiano para a comunidade do Córrego do Meio local 

conhecido por (Mané João), que já vem a mais de dez anos 

sofrendo com a água de péssima qualidade, e muitas vezes 

sofrendo sua total falta, existe ainda a necessidade urgente de 

um poço também na comunidade do Córrego do Meio na altura 

da residência do Sergio Martins, informando a todos estes 

moradores que a Câmara juntamente com o Prefeito estão 

empenhada na solução deste problema. Com a palavra o 

vereador Claudomiro Alves da Silva agradeceu ao Prefeito e 

Secretário de Obras pela finalização do serviço de calçamento na 

comunidade de Mercês de Fortaleza, obra esta iniciada no ano 

passado e será finalizada agora. Com a palavra o vereador Dilton 

Antônio Simão agradeceu a todos os munícipes que o receberam 

tão bem em suas visitas a determinadas comunidades. 

Agradeceu ainda aos colegas pela aprovação em primeiro turno 

do projeto 019/2021, que em breve se tornará lei e muito 

ajudara os moradores desta determinada rua, que a mais de 

quatro anos vem lutando para esta regularização. Com a palavra 

a vereadora Lourdes Lomba manifesta apoio ao projeto do 

vereador André que é a implementação do poço artesiano na 
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comunidade do Córrego do meio. Com a palavra a vereadora 

Maria Aparecida agradeceu o apoio do Promotor Dr. Paulo 

Márcio que está ajudando demais o Município com os problemas 

que tem com a prestação dos serviços da CEMIG no Município, e 

é sabido que este problema não é exclusivo de Rio Vermelho, 

mas também de muitas das nossas cidades vizinhas. O Promotor 

está realmente muito empenhado na solução da demanda e 

agradece mais uma vez tamanha atenção e presteza. Com a 

palavra o Presidente informou a todos os munícipes que o 

concurso de redação Argemiro Afonso Dumnont Lessa ocorreria 

neste fim de semana, mas diante da pandemia a Prefeitura 

Municipal juntamente a secretaria de educação achou por bom 

senso não realizar o concurso este ano. Informou ainda que deu 

entrada nesta Casa o Projeto para as Olimpíadas de Matemática, 

que após aprovada será realizado na mesma data que a redação. 

Continuando deixou suas condolências as famílias que perderam 

entes queridos para a COVID-19, deixou seu abraço de 

condolências aos familiares de Sidney Salema pela terrível perda. 

Agradeceu ao Deputado Gustavo Valadares pelo depósito da 

verba feito ao Executivo para custear a construção do poço 

artesiano na comunidade do Córrego dos Andrés, verba está que 
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provavelmente também atenderá ao Bairro Cascalheira com 

calçamento. Cedida a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara 

Gabriel Salema para informar a todos de forma bem lúcida o 

processo de ingresso do Adolescente trabalhador. Informou o 

Assessor que este projeto foi uma demanda apresentada a ele 

no início deste mandato, relacionado ao Jovem Aprendiz que foi 

muito bem avaliado e estudado como poderia inserir este 

programa na Câmara. Foi verificado que não poderia ser na 

modalidade Aprendiz, porque Rio Vermelho não comporta este 

programa, após muita análise chegaram até a ASPROM que é 

uma instituição muito séria e extremamente qualificada, 

inclusive atende o TJMG, nos Fóruns do Estado e também no 

Ministério Público. Incialmente o programa iria abranger jovens 

de no mínimo 14 anos, porém diante da legislação, essa idade 

teve que ser avançada para no mínimo 16 anos, a ASPROM está 

muito voltada para a parte de empregabilidade, ela trabalha o 

jovem na questão profissional, pessoal e pedagógica. Na Câmara 

serão oferecidas (10) dez vagas, as inscrições se iniciaram na 

data de ontem e irão até dia 09/07 e acontecerão na Assistência 

Social, por isso cabe salientar que será observado à questão 

socioeconômica dos jovens. O processo de seleção será feito 
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pela Secretaria de Assistência Social e depois terá o aval da 

ASPROM. Esses jovens terão todos os seus direitos garantidos, a 

carteira será assinada e serão recolhidas todas as verbas 

trabalhistas pertinentes, ele receberá o valor de R$ 600,00 que é 

proporcional às quatro horas trabalhadas ao dia, esse período é 

divido em cursos, oficinas e demais tarefas que os jovens 

deverão cumprir. Lembrando que a carteira será assinada pela 

ASPROM, portanto o vínculo é Jovem e ASPROM, pois a Câmara 

não pode criar nenhum vínculo trabalhista com menores de 

idade. Com a palavra o Presidente enfatizou que o contrato será 

assinado com validade de cinco anos, portanto nos próximos 

cinco anos nesta Casa Legislativa todo ano entrarão dez jovens 

adolescentes trabalhadores, informando que o Executivo 

pretende aderir ao mesmo programa. Por fim deseja muita sorte 

aos jovens nesta seleção. Agradeceu a todos os envolvidos neste 

projeto, ao Assessor Gabriel pelo empenho e dedicação. 

Finalizando a palavra foi cedida ao Sr. Jairo Araújo representante 

da Associação Comercial de Rio Vermelho (ACIRIVER), que usou a 

Tribuna para dar parabéns ao Prefeito e aos nove vereadores, 

pelo que já vem demonstrando neste início de mandato, o 

empenho na melhoria de nossa cidade, e vem por meio de uma 
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carta da associação estreitar os laços da mesma junto ao 

Executivo e Legislativo, também mostrar o apoio e participação 

na busca por melhores condições de vida a todos os munícipes, 

desejando que esta gestão seja eficiente, voltada para o bem 

comum de todos. 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. 

 


