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Ata nº 17 (dezessete) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 17 (dezessete) 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, 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, 

contendo emenda solicitada pelo Presidente, onde após a fala 

do tenente Pacheco. O Presidente informou aos munícipes que 
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o dinheiro repassado pelo CONSEP tem a finalidade de 

implantar o programa Olho Vivo. Ele explica a população que 

o dinheiro teve origem de uma ação civil pública referente a 

uma associação que até o momento era considerada uma ONG 

(Organização não governamental). Esta, devido a 

regularidades eminentes foi denunciada por ele  em 2016 .Ele 

justifica ainda que  essa associação tinha um veículo que era 

utilizado por dois membros desta associação de modo 

particular, e que o mesmo não faz nenhuma questão de 

esconder da sociedade quem são eles: o ex vice-prefeito á 

época, e o ex secretário de agricultura também da mesma 

gestão. O presidente ainda explica que o  veículo foi 

apreendido e entregue ao Município e hoje está a serviço da  

Secretaria de Obras, sendo utilizado para benefício da 

comunidade. Ele lembra que esta associação nunca prestou 

serviço á ninguém da comunidade, a não ser aos dois 

indivíduos citados.  O valor do dinheiro devolvido ao CONSEP 

é de trinta mil reais mediante o acordo feito na justiça. Na 

sequência solicitou a Secretária que realizasse a leitura das 

matérias do expediente. Informou a mesma que consta a 

Indicação nº 013/2021 com pedido de urgência de sua 

autoria, destinada ao Chefe do Poder Executivo, onde solicita 
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a possibilidade de estudo de implementação de um poço 

artesiano na Comunidade de Cachoeira da Prata. Na 

oportunidade ela também solicitou um estudo sobre a 

possibilidade de calçamento de um morro que liga o distrito 

de Pedra Menina e áreas adjacentes á sede do município, 

denominado como  Morro de Gerson Barroso que tem 

causado grandes transtornos a quem trafega por ele causando 

riscos de eminentes acidentes. Seguindo o Presidente cedeu a 

palavra à secretária de Assistência Social Katiuscia Moreira, 

que informou como foi o processo de seleção dos jovens para 

o Programa Adolescente Trabalhador de iniciativa da 

presidência da câmara em parceria com a ASPRON. Ela  

justificou que após saber detalhes de como o projeto 

realmente iria funcionar, observou o quão importante ele 

seria para Rio Vermelho, sabe-se que é um programa 

idealizado pelo presidente da  Câmara em parceria com a 

Asprom que entrou com a parte de orientar esse adolescente 

com a bagagem teórica para que eles saibam se colocar no 

mercado de trabalho. Com isso entrou a parte da secretaria de 

Assistência Social porque o público que irá ser atendido pelo 

programa será o da assistência social, afirmando que a equipe 

da assistência está muito feliz em ajudar a inserir no mercado 
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de trabalho, adolescentes que de alguma forma não tinham 

muita perspectiva de vida. Esse projeto irá acontecer por 

cinco anos consecutivos na câmara e contemplará 10 jovens a 

cada ano. Ela diz sinceramente esperar que esta parceria se 

perpetue e continue dando oportunidades de um futuro 

melhor para nossos adolescentes. O processo de seleção 

ocorreu na Assistência Social com total orientação da Asprom. 

Foi montada uma equipe composta por uma assistente social 

que já faz um trabalho com nossos jovens, portanto conhece a 

grande maioria dos inscritos, uma psicóloga e outra assistente 

social que já deu aulas no município, ressaltando o quanto  foi 

interessante também ter esse lado pedagógico. Um dos 

critérios adotados para ingressar no Programa é que o jovem 

teria de possuir seus documentos pessoais, no segundo 

quesito foi observada a questão sócio- assistencial que não é 

olhado apenas renda per capita, é observado a 

vulnerabilidade social, outros critérios de avaliação também 

se tratava de ser obrigatório como morar na região de Rio 

Vermelho, faixa etária de 16 a 22 anos, a escolaridade, pois o 

adolescente tinha que estar estudando ou finalizado o Ensino 

Médio, porque a Assprom além de inserir o jovem no mercado 

de trabalho quer que ele continue estudando. Foram 174 
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inscrições, dessas 35 foram homens, 139 mulheres, 34 da 

zona rural, 126 da cidade e 14 do Distrito de Pedra Menina. 

Após a filtragem foi selecionado os dez e na amanhã desta 

quarta-feira seguinte serão divulgado os nomes dos 

contemplados. Ela também enfatiza que a  partir de agora 

haverá análise de documentos, registro de carteira de 

trabalho e os demais requisitos será por conta da Asprom. 

Deixou claro que não ouve nenhuma intervenção por parte da 

presidência da câmara a não ser a idealização do projeto. Por 

fim, agradeceu o espaço e se colocou a disposição de todos 

para maiores esclarecimentos. Com a palavra o presidente 

agradeceu a Deus por lhe dar a oportunidade de realizar esse 

sonho, através da ajuda de muitas pessoas. Ele  ressalta que 

enfim seu grande sonho se transformará em realidade que é a 

oportunidade de emprego e crescimento aos jovens do nosso 

município. Dando sequência a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação. Com a palavra o vereador 

Claudomiro Alves disse aos moradores da comunidade do 

Bananal próxima a Mercês de Fortaleza, que estão tendo um 

problema com um mataburro que afundou. Disse o vereador 

que já informou ao Prefeito e secretário de obras e que em 

breve este problema será resolvido. Com a palavra o vereador 



6 
 

Daniel Francisco agradeceu ao Prefeito pelo material para a 

construção da barragem na comunidade do Paiol, agradeceu 

ainda todos os que ajudaram na obra. Com a palavra o 

vereador Dilton Simão iniciou falando sobre a falta de agentes 

de saúde em algumas regiões, e disse que foi informado que o 

edital para a contratação dos agentes de saúde sairá em breve, 

portanto o processo seletivo será feito para cobrir todas as 

áreas que necessitam. Com a palavra o vereador José Felipe 

agradeceu ao Prefeito pela liberação de material para a 

construção de uma ponte na região de Pedra Menina, bem 

como a liberação de material e maquinário para reparo em 

uma rua no distrito. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Aparecida de Jesus Lomba    aproveitou  a oportunidade do 

momento para agradecer ao secretário municipal de saúde 

Jhony Carlos Nascimento pela presteza na solicitação do 

pedido que fez  a ele e ao Florisvaldo, responsável  pelos 

carros da saúde em uma demanda na comunidade. Lembrou 

como disse na última reunião o vereador André: sempre 

quando nós vereadores fazemos um pedido, nós não fazemos 

pra nós, mas sim para aqueles que precisam de nós, 

especialmente os mais vulneráveis da comunidade. Ela 

também aproveitou o uso da tribuna para esclarecer á 
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comunidade o recebimento de Emendas Parlamentares 

destinadas ao município especialmente a emenda que já está 

disponível na conta da prefeitura indicada pelo nosso 

deputado estadual Marquinhos Lemos e que e se Deus quiser 

até setembro receberemos a emenda do deputado federal 

Leonardo Monteiro que será de grande valia ás demandas da 

comunidade. Ainda compartilhou com todos os ouvintes e 

internautas a indenização dos municípios de Minas Gerais na 

tragédia ocorrida em Brumadinho tendo como responsável a 

Companhia Vale do Rio Doce que terá que ressarcir todos os 

municípios do estado e que cada município receberá este 

recurso proporcionalmente ao número de habitantes , sendo 

que Rio Vermelho receberá um milhão de reais divididos em 

três parcelas, e que a primeira de quatrocentos mil reais cairá 

na conta da prefeitura até o dia trinta de agosto.  A vereadora 

diz que não podemos esquecer que esse recurso virá à custa 

de centenas de vidas ceifadas, de famílias destruídas 

inocentemente e é exatamente por isso que gentilmente 

pedimos ao nosso prefeito Marcus Vinícius que atenda 

algumas indicações solicitadas por ela e demais vereadores de 

acordo com a eminente necessidade da nossa população, 

solicitações advindas da nossa comunidade há muito tempo. 
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Ela enumera algumas das solicitações sabendo que esse 

dinheiro deve ser investido exatamente em obras desse porte: 

um poço artesiano na comunidade da cachoeira da parta- 

próximo à dona Maria Tina: o calçamento com bloquetes do 

morro de Gerson Barroso; uma pista de caminhada próximo 

ao espaço que circunda o  parque de exposições; limpeza da 

barragem, construção de galerias naquele local e limpeza do 

rio Barreiras ; três madeiras de eucalipto tratadas para uma 

passarela sobre o Rio Vermelho  próximo á casa do sr. Antídio 

nos vieiras; uma tampa adaptada para a fossa no final da rua 

no bairro Novo Horizonte, próximo á casa de Marina Martins; 

um poste de luz na região da Madragoa próximo á casa de 

Lourdes do sr. Marciano e outros afins de grande interesse da 

nossa comunidade. Além do mais solicita que se faça pelo 

menos um simples memorial na cidade para recordar as 

quase 300 vítimas da tragédia de Brumadinho, até porque 

esse dinheiro está sendo repassado aos municípios á custa 

dessas vidas humanas e tantas outras formas de vidas 

microscópicas, marinhas e ambientais que foram dizimadas 

devido ao acidente, sem contar no estrago financeiro causado 

ao estado de Minas Gerais e até outros estados, como por 

exemplo, Espírito Santo. Com a palavra o vereador Marcone 
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Ferreira informou que existe muitas cobranças da população 

em relação a manutenção dos galhos de estrada na região de 

Grota Esquerda, Caraça, Caiana, Chapadão, Córrego dos 

Evangelistas entre outras, disse já ter informado ao secretário 

de obras e ao prefeito, que disseram que no mais breve 

possível será feito todos os reparos necessários. Com a 

palavra a vereadora Maria Aparecida iniciou agradecendo 

imensamente a Deputada Federal Alê Silva pela confiança 

depositada a ela sem nunca a ter visto pessoalmente, a 

deputada acreditou nos seus projetos e de início liberou uma 

emenda para Rio Vermelho no valor de cem mil reais, que 

será utilizado na compra de um aparelho para a APAE e 

também em outras demandas como, por exemplo, poços 

artesianos, esse aparelho que será adquirido para a APAE é 

um aparelho de referência encontrado apenas em Belo 

Horizonte e Diamantina, portanto Rio Vermelho adquirindo 

um será também um ponto de referência no tratamento de 

pessoas com deficiência.  Continuando disse que mais uma vez 

vem pedir pela limpeza e tratamento da rede esgoto da 

Barragem e do rio que corta a cidade. Afirma ter recebido uma 

resposta do Executivo onde informam que está  iniciando o 

processo de contratação de uma empresa para efetuar estes 
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trabalhos, porém demanda tempo e precisamos saber esperar, 

diante disso pediu ao jurídico da Casa que faça um oficio para 

solicitando o Executivo que seja feito uma pequena limpeza 

até ter condições de fazer o trabalho completo. Seguindo disse 

que em relação ao seu pedido de reparo nas duas pontes da 

cidade, disse acreditar que serão possíveis sim estes reparos. 

Ato contínuo o Presidente solicitou a Secretária da Mesa 

Diretora que realize a leitura das matérias inscritas na ordem 

do dia. Informou a mesma que consta a entrada do Projeto de 

Lei nº 026/2021 que “Autoriza a filiação do Município de Rio 

Vermelho na Associação dos Municípios da Microrregião da 

Bacia do Suaçuí- AMBAS, e contêm outras disposições”, 

Projeto de Lei nº 027/2021 que “Regulamenta a Lei Municipal 

nº 1.200/2013 e dispõe sobre aplicação de multa e apreensão 

de animais de grande porte soltos em vias públicas e dá 

outras providências”, e Projeto de Lei nº028/2021  que 

“Dispõe sobre a denominação conferida ao estádio público 

municipal localizado no Bairro Chapadinha, neste Município 

de  Rio Vermelho/MG e dá outras providencias”. Consta ainda 

a apreciação em segundo 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 
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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”. 

Seguindo o Presidente colocou em segundo turno de votação 

o Projeto 021/2021, que restou a provado por toda a 

Edilidade. Colocou em segundo turno de votação o Projeto de 

Lei nº 022/2021, que restou aprovado por toda a Edilidade, 

por fim colocou em segundo turno de votação o Projeto de Lei 

n 024/2021 que também restou aprovado por toda a 

Edilidade. No presente momento a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. Informou o Presidente 

que a Secretaria de Educação juntamente com o Executivo 

fornecerá transporte para a avaliação do ENCEJA, os 

interessados devem procurar a secretaria. Seguindo disse que 

o Executivo está fazendo um estudo da rede de esgoto do 

nosso município, em bairros que estão de maneira precária, 

este estudo é o inicio de todo o processo, que é muito caro e 

requer tempo, por isso pede paciência de todos, aproveitou 
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para parabenizar ao Prefeito pelo recapeamento que está 

sendo executado no Bairro da Chapadinha, que será estendido 

a outros bairros. Com a palavra o vereador André Lourenço 

pediu aos munícipes que tenham um pouco de paciência, pois 

a máquina que estava fazendo a manutenção na região do 

Mundo velho teve um problema mecânico, e está tendo 

complicado a compra da peça para o reparo, assim que for 

solucionado esta questão, os trabalhos voltarão. Com a 

palavra o vereador Daniel deixou seu abraço de condolências 

aos senhores Reinaldo e Marta pela perda irreparável de sua 

filha. Com a palavra o vereador José Felipe agradeceu ao 

Deputado Estadual Dr. Jean Freire pela liberação de emenda 

no valor de setenta e sete mil reais para o Município. 

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. 

 


