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Ata nº 16 (dezesseis) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 03 (três) do mês de agosto 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 presente. Neste 

instante o Presidente informou que o vereador Daniel Francisco 

de Souza justificou sua ausência por apresentar sintomas gripais. 

Na sequencia solicitou a Secretária que realizasse a leitura das 
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matérias de expediente. Informou a mesma que consta a 

Indicação nº 012/2021 em regime de urgência, de autoria da 

Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva destinada ao Chefe do 

Poder Executivo, onde solicita um estudo para 

implementação/construção do saneamento básico no Bairro 

Madragoa, bem como na oportunidade ratifica indicação feita 

anteriormente sobre estudo técnico para estruturação de duas 

pontes urbanas que cortam o nosso Município. Dando 

continuidade a palavra foi cedida a representante do Poder 

Executivo, Vivian Pinheiro que veio apresentar relatório 

detalhado dos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias 

municipais nos últimos dias. A palavra foi cedida aos vereadores 

para se manifestarem sobre assuntos de interesse publico. O 

vereador André Luiz Lourenço informou aos moradores da 

Comunidade do Paiol que solicitaram uma caixa d’água que ele 

levou esta solicitação ate o Prefeito que se prontificou a enviar o 

mais breve possível. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva agradeceu ao secretário de obras e também ao Prefeito 

pela concessão de uma retroescavadeira para manutenção das 

estradas da comunidade de Bragança. Com a palavra o vereador 

Dilton Antônio Simão agradeceu o apoio que toda a câmara vem 
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recebendo da população e afirma que hoje se inicia o segundo 

semestre de trabalho, sempre em busca do melhor para Rio 

Vermelho, enfatizando a união do Legislativo com o Executivo. 

Com a palavra o vereador José Felipe Martins agradeceu a 

atenção que seus pares, e demais pessoas deram a ele e sua 

família neste período difícil de enfrentamento do COVID, pediu a 

todos que se vacinem, pois através dela que temos esperança de 

dias melhores. Por fim parabenizou ao Tenente Pacheco por uma 

ação social realizada por ele juntamente ao morador de rua, este 

foi um ato digno de um ser humano, isso é bíblico, quando ver 

alguém caído estender a mão e ajudar.  Com a palavra a 

vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba que informou 

preferir o silêncio e que as pessoas que a conhecem sabiam o 

porquê do seu silêncio naquele momento. Com a palavra o 

vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos esclareceu aos 

moradores do Bairro Chapadinha que o questionam porque foi 

interrompido o recapeamento das ruas, que o Prefeito e 

secretário de obras disseram que a mão de obra está destinada a 

manutenção de algumas áreas da zona rural que necessitavam 

de urgência, que no mais breve possível retornarão com o 

recapeamento. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 
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Alves da Silva agradeceu ao Tenente Pacheco que juntamente 

com a Promotoria e o CONSEP será possível implantar o tão 

sonhado programa Olho Vivo aqui em Rio Vermelho, 

parabenizou ainda ao Executivo pela iniciativa do projeto de 

instalar energia solar nas repartições públicas, gerando assim 

outra possibilidade para este serviço e mostrando para a CEMIG 

que poderemos ter outra opção, uma vez que ela esta prestando 

um péssimo serviço ao nosso Município. Com a palavra o 

Presidente informou a todos os munícipes e em especial aos 

jovens que se inscreveram no programa Jovem Trabalhador, que 

foram no total 174 inscrições, a divulgação deste resultado da 

seleção ocorrerá no dia 18 deste mês, seleção esta que esta 

sendo feita pela Assistência Social e ASPRON, por fim desejou 

muito sorte a todos. Terminando o expediente no presente 

momento a palavra foi cedida ao Tenente Pacheco. Iniciando o 

Tenente informou que está mais uma vez aqui para dar 

transparência a todas das ações da Polícia Militar aqui no 

Município, bem como esclarecer algumas dúvidas da população. 

A princípio informou que o programa Olho Vivo será implantado 

em breve, disse que desde que chegou á cidade e verificou que 

existe uma falta de monitoramento no centro, foi estudada a 
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ideia de se criar este monitoramento começando pelo centro e 

posteriormente sendo expandido para o resto da cidade e depois 

ser levado para a zona rural, mas de uma forma que não 

onerasse o Município, por isso a primeira ideia é de montar um 

sistema mais simples, tendo como modelo o usado em São João 

Evangelista e Guanhães. Agradeceu muito a vereadora Cida pelo 

apoio desde o primeiro momento, agradeceu ainda a ACIRIVER, 

ao CONSEP, Ministério Público e demais pessoas envolvidas 

direta e indiretamente neste projeto, continuando disse que o 

maquinário necessário para a implantação será custeado através 

de uma ação civil pública, tendo como parceria direta da Policia 

Militar com o Ministério Público através de uma fundação que 

tinha sido criada e depois transformada em associação, essas 

pessoas envolvidas fizeram um acordo extrajudicial através de 

um termo de ajustamento de conduta, com isso este valor será 

revertido entre outras coisas para custear a implantação do 

programa Olho Vivo. Disse estar muito feliz com esta conquista, 

que trará maior segurança para os riovermelhenses. Seguindo o 

Tenente explicou detalhes de ações e trabalhos desenvolvidos 

pela Polícia Militar na comunidade. Agradeceu a oportunidade e 

se colocou a disposição para sanar todas às duvidas da 
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população. Ato contínuo o Presidente solicitou a secretária que 

realizasse a leitura das matérias inscritas na ordem do dia. 

Informou que consta de acordo com o Artigo 118, entrada do 

Projeto de Lei nº 025/2021 que “Dispõe sobre a denominação 

conferida a logradouro público localizado no Município de Rio 

Vermelho/MG e da outras providências”. Consta ainda a 

deliberação em primeiro turno dos Projetos 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” e 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”. Neste instante o Presidente solicitou a Secretária 

que realizasse a leitura do parecer advindo da comissão 

permanente, após parecer favorável colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 021/2021, sendo aprovado por toda a Edilidade 

presente. Solicitou a Secretária que também realizasse a leitura 

do parecer advindo da comissão permanente, após parecer 
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favorável colocou em votação o Projeto de Lei nº 022/2021, 

sendo aprovado por toda a Edilidade presente. Solicitou ainda a 

Secretária que realizasse a leitura do parecer advindo da 

comissão permanente, após parecer favorável colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 024/2021, que restou aprovado por 

toda a Edilidade presente. Dando continuidade a Secretária 

informou que consta da ordem do dia deliberação em segundo 

turno de votação dos seguintes projetos, Projeto de Lei nº 

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”, após 

apresentação o Presidente colocou em segundo turno de 

votação o Projeto de Lei nº 018/2021, que restou aprovado por 

toda a Edilidade presente. Colocou em segundo turno de votação 
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o Projeto de Lei nº 019/2021, que restou aprovado por toda a 

Edilidade presente. Seguindo colocou em segundo turno de 

votação o Projeto nº 020/2021, que restou aprovado por todos 

os vereadores presentes. Encerrando a ordem do dia a palavra 

foi cedida aos vereadores para manifestação final. Com a palavra 

a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba aproveitou para 

parabenizar ao Tenente Pacheco pela atitude que teve 

juntamente ao morador de rua o que nos demonstrou um 

grande gesto de empatia e solidariedade. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida Alves da Silva disse que essa 

demanda do Olho Vivo está em pauta desde fevereiro, e 

somente agora ela irá se concretizar, por isso fala aos munícipes 

que todas as demandas já apresentadas possuem etapas a serem 

cumpridas, por mais que o Executivo e Legislativo queiram 

realizar os projetos para ontem, não é possível, por mais vontade 

e ânsia em concretizar os sonhos não é possível pular etapas, 

estamos sim batalhando por resultados, mas temos uma 

burocracia a ser seguida, e por mais que isso a deixe chateada é 

preciso entender os trâmites. Neste instante o Presidente 

agradeceu ao Prefeito Marcus Vinícius pelo empenho no 

trabalho e ao Deputado Gustavo Valadares pela liberação de 
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recurso, que resultou em uma aquisição pelo Município de uma 

pá carregadeira para atender a secretaria de obras. 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. 

 


