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Ata nº 19 (dezenove) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 21 (vinte e um) do 

mês de setembro 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: 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 presente. Neste instante a 

vereadora Maria Aparecida Alves da Silva solicitou um 

acréscimo a Ata, para constar que a emenda parlamentar que 
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custeará a compra do aparelho para a APAE foi enviada pela 

Deputada Federal Alê Silva. Iniciando o Presidente solicitou a 

secretária da Mesa que realize a leitura das matérias de 

expediente. Informou constar a indicação dos vereadores 

Dilton Antônio Simão e Maria Aparecida Alves da Silva 

destinada ao Chefe do Poder Executivo em regime de 

urgência, o qual solicita o estudo sobre a possibilidade de se 

implantar no Município uma casa de hospedagem para 

atender usufrutuários da saúde pública municipal, oriundos 

da zona rural. Consta também indicação do vereador Dilton 

Antônio Simão destinada ao Chefe do Poder Executivo, onde 

solicita a possibilidade de estudo para perfuração de poços 

semiartesianos ou artesianos em três comunidades que estão 

extremamente necessitadas sendo elas: Maia, Fazenda Bom 

Jardim, Mata Quatro . Seguindo o Presidente cedeu a palavra à 

porta voz do Poder Executivo, Srta. Vivian Pinheiro, para que 

ela informe á comunidade os trabalhos desenvolvidos por 

cada secretaria nos últimos dias. Ato contínuo a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestação sobre assuntos de 

interesse público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva disse que a indicação do colega Dilton é muito válida, 

mas gostaria de informar que ele vem a mais de um mandato 
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lutando pela melhoria de água em toda a região de Mercês de 

Fortaleza, porêm o município é muito grande e sabemos que 

requer tempo e paciência e que a referida comunidade do 

Bom Jardim tem apenas seis famílias e não 15 como diz a 

indicação do vereador. Com a palavra o vereador Daniel 

Francisco de Souza agradeceu ao Prefeito pelo empenho na 

manutenção das estradas, informando que todas as 

comunidades serão atendidas. Com a palavra o vereador 

Dilton Antônio Simão iniciou justificando porque solicita a 

Casa de Apoio na sua indicação, pois o município é muito 

grande, e pacientes que retornam de consultas ou tratamentos 

em outras cidades, dependendo do horário ficam 

impossibilitadas de voltar para suas casas e passam 

dificuldade de encontrar local para se abrigarem na cidade até 

conseguir retornar ás suas comunidades de origem, essa 

situação sempre o intrigou, por isso apresenta hoje sua 

indicação em parceria com a colega Maria Aparecida, que 

trata sobre o pedido de criação da casa de hospedagem em 

nossa cidade, para atender a esta população que necessita 

tanto. Informa também que o Prefeito, secretário de saúde e 

presidente do conselho da saúde estão muito empenhados 

nesta questão, agradeceu ao presidente do Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais pelo apoio nessa demanda. Por isso 

pede a todos os colegas que entrem com eles nesta tão 

importante proposta. Finalizando agradeceu ao colega 

Claudomiro pelas informações, e disse que se todos unirem, os 

resultados aparecerão. Com a palavra o vereador José Felipe 

Martins iniciou agradecendo ao Prefeito pela visita a 

comunidade de Pedra Menina para tratar de assuntos 

importantes para a região, tendo como pauta principal a 

questão da água, diante deste assunto pede à população que 

tenha muito cuidado com o desperdício, pois água é vida e 

precisamos preservar. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Aparecida de Jesus Lomba deseja boas vindas ao colega Darcy 

presente na reunião, suplente do vereador André que está 

licenciado no momento e deseja boa sorte ao mesmo e sua 

família na sua nova trajetória. Ela também aproveita a 

oportunidade para lembrar sobre a data de hoje Dia Nacional 

de Luta da Pessoa com Deficiência e homenagear as famílias 

que tem filhos com deficiência, sobretudo as mães que lutam 

bravamente para incluir seus filhos no que lhes é de direito 

perante a sociedade. Ela também apresenta sua manifestação 

com relação a Indicação do vereador Dilton e da colega Maria 

Aparecida com relação á casa de hospedagem na cidade, que é 
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uma demanda de longa data que deveria ser uma Indicação 

unânime da Casa. Com a palavra o Presidente informou que a 

ideia da casa de hospedagem aqui na cidade destinada aos 

pacientes já estava no planejamento de governo do Prefeito, e 

nos últimos meses esse conversa foi estendida ao vereador 

Dilton, importante frisar que o regimento desta Casa não o 

autoriza a repassar dinheiro para este tipo de manutenção, 

por isso é muito importante toda vez que for falar ao Munícipe 

esteja bem alinhado com o regimento para que não dê à 

impressão a população que a Câmara possa fazer algo que não 

é liberada por lei. Com a palavra o vereador Marcone 

Aparecido Ferreira dos Santos agradeceu ao Prefeito e 

secretário de obras pela atenção dada as estradas, informando 

que em breve todos os galhos de estrada receberão 

manutenção, disse ainda que o campo para a comunidade do 

Brejinho será feito, está dentro da programação, mas a 

princípio todos precisam ter paciência, pois as máquinas 

ainda não estão próximas ao local que será feito o campo, 

assim que chegar à região esta obra será executada. Com a 

palavra a vereadora Maria Aparecida Alves da Silva iniciou 

agradecendo ao Prefeito e secretário de obras pelo início da 

limpeza do canal do Rio barreiras que corta a cidade. Em 
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relação à compra do aparelho para a APAE ela disse que a 

próxima fase agora é firmar parcerias, porque o trabalho 

desenvolvido por este aparelho será importante para todos. 

Com relação à casa de hospedagem aqui na cidade, ela disse 

que há muito tempo vem lutando para ajudar os que não 

tinham local para pernoitar, quando o colega Dilton veio falar 

com ela sobre esta casa, na hora ela topou se unir a ele para 

fortalecer esta proposta, porque isso é questão de 

humanidade, de poder dar um conforto ao próximo. Dando 

continuidade o Presidente solicitou à secretária que realizasse 

a leitura das matérias inscritas na ordem do dia. Informou a 

mesma da entrada do Projeto de Resolução nº 003/2021 que 

“Concede licença sem remuneração, do cargo de vereador da 

Câmara Municipal de Rio Vermelho, pelo prazo indeterminado 

ao vereador André Luiz Lourenço para tratar de assuntos de 

interesse particular”.  Informou ainda que os projetos de lei nº 

029/2021 que “Estima a receita e fixa despesa do Município 

de Rio Vermelho/MG para o exercício financeiro de 2022 e dá 

outras providencias.” Projeto de Lei nº 030/2021 que 

“Acrescenta os anexos na Lei Municipal nº 1355 de 02 de 

junho de 2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) DO Município de Rio Vermelho/MG 
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para o exercício de 2022”, e Projeto de Lei nº 031/2021 que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Rio 

Vermelho/MG para o quadriênio 2022 e 2025 e dá outras 

providências”, foram direcionados as respectivas comissões 

para análise e emissão de parecer. Seguindo informou que 

consta segundo turno de votação dos Projetos de Lei; Projeto 

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”. Em seguida o 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 026/2021 

que restou aprovado por toda a Edilidade presente. Colocou 

em votação o Projeto de Lei nº 027/2021 que restou 

aprovado por toda a Edilidade presente. Colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 028/2021 que restou aprovado por toda a 

Edilidade presente. Finalizando a ordem do dia, neste instante 
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a palavra foi cedida ao Sr. Jefferson Araújo responsável pelo 

departamento de Esportes do Município que veio agradecer a 

Casa Legislativa pela votação do projeto de nomeação do 

campo principal de nossa cidade enfatizando que é mais uma 

cultura de Rio Vermelho que está sendo resgatada, pois o 

esporte é vida, cultura, educação e disciplina, por isso é 

essencial que seja valorizado nossos centros desportivos, e 

afirma que continuará lutando para o incentivo de criação e 

manutenção de outros campos na comunidade para atender a 

todos. Seguindo o Presidente cedeu a palavra aos vereadores 

para manifestação final. Com a palavra o vereador Claudomiro 

Alves da Silva disse ter visto na rede social uma postagem de 

um munícipe falando sobre as diárias recebidas pelos 

vereadores, mas gostaria de esclarecer que as diárias são 

legais, e recebidas mediante comprovante de viagem, viagens 

estas que são feitas para capacitação em cursos ou em sua 

grande maioria para buscar recursos junto aos deputados e 

outras autoridades, recursos estes que são em sua maioria 

emendas parlamentares que sempre falamos aqui. Portanto, 

quero que todos entendam que as diárias faladas pelo cidadão 

são legais e dentro da lei, se colocando a disposição de 

qualquer cidadão para esclarecer todas as dúvidas. Com a 
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palavra o Presidente aproveitou a oportunidade para 

esclarecer que neste ano ele vem sofrendo muito com 

algumas calúnias e injúrias colocadas nas redes sociais, porém 

não irá usar desse palanque que se tornou a rede social para 

ficar respondendo a uma pessoa que ao que parece tem muito 

tempo livre explicitando uma das acusações é feita sobre o 

programa Adolescente Trabalhador, que inclusive está errado, 

pois nas publicações está falando sobre programa Jovem 

Aprendiz, mostrando a total desinformação desta pessoa, pois 

o programa da nossa câmara é Adolescente Trabalhador e que 

o ele pode fazer é convidar este cidadão para participar de 

uma reunião e utilizar a Tribuna Livre para sanar suas 

dúvidas, e apresentar aos riovermelhenses suas propostas de 

melhoria para a cidade. Ele disse: “Ventos de mudança estão 

acontecendo” e é perceptível, Rio Vermelho está no caminho 

certo, então para que as coisas possam melhorar temos que 

caminhar juntos.  Com a palavra o vereador Dilton Antônio 

Simão agradeceu aos colegas pela aprovação do projeto de sua 

autoria, que teve a intenção de resgatar um pouco da história 

das pessoas que muito fizeram pelo esporte em nossa cidade. 

Com a palavra o vereador José Felipe Martins faz suas 

considerações com relação aos trabalhos feitos no distrito de 
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Pedra Menina, fala também de uma emenda de 77.000( 

setenta e sete mil reais) do deputado Estadual DR. Jean Freire 

que tem como objetivo ajudar no programa municipal de 

habitação aqui de Rio Vermelho. Em seguida, a vereadora 

Lourdes Lomba esclarece respeitosamente ao presidente sua 

sugestão de ajuda para custear a casa de hospedagem a 

exemplo da reserva que a casa fez segundo o mesmo de um 

valor de aproximadamente trezentos e cinquenta mil para 

ajudar no projeto de calçamento no bairro da Cascalheira. 

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. 

 


