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Ata nº 23 (vinte e três) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 03 (três) do mês de 

novembro 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, Darci Vaz do Nascimento, 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. 

Ato continuo a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação sobre assuntos de interesse público. Com a 
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palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva iniciou 

agradecendo ao Prefeito e secretário de Obras pelas 

atividades de manutenção que estão sendo feitas nas estradas 

da sua região. Continuando disse que em relação ao projeto do 

dia do Evangélico proposto pelo colega Dilton, ele ouviu um 

áudio do pastor Luiz Gustavo, e gostaria de esclarecer que 

esta Casa Legislativa não deixaria de votar um projeto 

importante para a classe só por questão politica, sendo que o 

projeto já foi aprovado em primeiro turno por todos e com 

toda a certeza será aprovado em segundo turno, e toda vez 

que a população tiver um projeto bom para apresentar será 

muito bem recebido por esta Casa. Com a palavra o vereador 

Darci Vaz do Nascimento concordou com o colega, dizendo 

que toda vez que entrar na Casa um projeto bom para o 

município, nós os vereadores, o estudamos e temos o maior 

prazer em aprová-lo. Com a palavra o vereador Daniel 

Francisco de Souza disse que em momento algum iria contra 

um projeto bom para os munícipes e que tal projeto tem todo 

o seu apoio. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão 

leu um texto para que todos refletissem sobre o dia de 

Finados, e lembrou-se de todas as vítimas da COVID. 

Continuando disse que todos os projetos que adentrarem a 
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esta Casa com intuito de criar políticas públicas de 

favorecimento á comunidade serão sempre muito bem 

aceitos. Com a palavra o vereador José Felipe Martins iniciou 

esclarecendo que em momento algum os vereadores disseram 

que votariam contra o projeto do dia do Evangélico, 

ressaltando que recebeu uma mensagem onde dizia que os 

pastores estavam chateados pelo questionamento feito por 

ele na reunião anterior, mas por ele ser membro da Comissão 

de Legislação e Justiça, responsável pela avaliação geral dos 

projetos que entram na Casa, se caso houver uma pequena 

dúvida é hora dessa mesma ser sanada, mas afirma que o 

projeto é sim muito bom, e jamais iria contra algo que trará 

benefícios para toda uma comunidade. Com a palavra a 

vereadora Lourdes cumprimentou a todos e justificou que não 

iria abordar a questão do Projeto relacionado à criação do Dia 

do Evangélico no município, até porque todos já sabem da sua 

posição em relação ao mesmo e consequentemente todos 

sabem que o seu voto é favorável ao projeto assim como foi no 

primeiro turno. Neste momento, ela lembra a importância da 

data de hoje Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher, 

uma grande e importante conquista para todas as mulheres 

apesar dos desafios enfrentados até os dias de hoje. Ela 
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também ressalta o orgulho em fazer parte do projeto o Legisla 

Ativo, um grupo de parlamentares municipais que atuam de 

forma democrática, conjunta e participativa, respeitando as 

realidades locais, para compartilhar boas práticas legislativas e 

fiscalizatórias em âmbito municipal. Somando a força da nossa 

representatividade, trabalhando juntos para transformar 

positivamente a vida das pessoas e ainda faz um balanço dos 

projetos apresentados pelo grupo em relação á Campanha 

Outubro Rosa reforçando que o mês de outubro foi marcado por 

ações de combate e prevenção do câncer de mama e que 

durante o período, a campanha Outubro Rosa reforçou o alerta 

da prevenção chamando atenção para a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama. Ela disse ainda que o 

projeto Legisla Ativo abraçou a causa e, em atenção à pauta, 

enviou um ofício ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 

solicitando a antecipação da idade para a realização do exame de 

mamografia pelo SUS. Outro ofício foi enviado para a Secretaria 

de Estado de Saúde de Minas Gerais, com o pedido de ampliação 

das unidades móveis para realização de mamografias nos 

municípios de Minas Gerais e que essa ação conjunta foi 

assinada por 52 vereadores do @legislaativo, de 41 diferentes 
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municípios de Minas. Mais um passo importante do Legisla Ativo 

em defesa de pautas prioritárias e que reforça o nosso 

compromisso de legislar em prol da coletividade. Com a palavra 

o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos iniciou 

afirmando que está sempre atento aos projetos que são para 

benéfico do município e dos munícipes, e que de forma 

alguma votaria contra algo bom para todos se referindo ao 

projeto de autoria do vereador Dilton em relação a criação do 

Dia do Evangélico no município. Com a palavra a vereadora 

Maria Aparecida Alves da Silva saúda e lembra a todos que em 

pesquisa pode constatar que já há em nível nacional  e 

estadual o Dia do Evangélico e com relação ao nosso 

município é somente adequar a data á nossa realidade e 

regulamentar o projeto perante a Lei e  disse ainda que os 

evangélicos são uma grande parte da população em nosso 

município, por isso sugere  que eles se reúnam e façam uma 

comissão para sempre que puderem participar das reuniões 

da câmara, e com isso ajudar no desenvolvimento da nossa 

cidade. Ela lembra ainda que no mês de março deste ano, 

entrou com um pedido para a CEMIG providenciar a poda de 

árvores nesta Rua João Antônio Carvalhais, pois poderia 

ocorrer uma tragédia, como aconteceu na ultima terça-feira 
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de um barranco com as árvores descerem para a rua em 

consequência das chuvas intensas e que graças a Deus 

ninguém se feriu. Diante disso afirma que existem inúmeras 

demandas desta mesma ordem no município, mas que 

infelizmente  pela burocracia da Lei se demora muito para que 

as reais providências sejam tomadas levando um tempo muito 

maior do que se pode ser esperar, por isso a atuação desta 

comissão de Evangélicos e de outros setores da comunidade é 

muito importante para fortalecer a luta em prol das demandas 

da viabilizando os trabalhos de todos os vereadores. Ato 

contínuo e passando a ordem do dia, o Presidente solicitou a 

secretária da Mesa Diretora que realizasse a leitura das 

matérias inscritas. Informou a mesma que consta entrada dos 

Projetos de Lei nº 037/2021 que “Acrescenta paragrafo único 

ao art. 2º da lei Municipal nº 1.247 de 14 de dezembro de 

2015 que Institui a Contribuição para o custeio da iluminação 

Publica- CIP no Município de Rio Vermelho(MG) e da outras 

providencias.”, Projeto nº 038/2021 que “Dispõe sobre a 

participação do Município de Rio Vermelho (MG) no consorcio 

Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE- 

CII-AMAJE, ratifica o protocolo de intenções e da outras 

providências.” Projeto de Lei nº 039/2021que “Concede 
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abono especial para os servidores da Educação com recursos 

eventualmente excedentes na conta do FUNDEB e da outras 

providências.” Seguindo informou que consta deliberação em 

primeiro turno dos seguintes projetos de lei; Projeto nº 

033/2021 que Institui a Política Municipal de prevenção ao 

abandono e à evasão escolar no Município de Rio 

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

034/2021 que Institui nas escolas da rede pública municipal 

de ensino a disciplina de “História Municipal da cidade de Rio 

Vermelho/MG”; Projeto de Lei nº035/2021 que Dispõe sobre 

a inclusão da disciplina de ensino de Língua Inglesa na grade 

extracurricular da rede de educação municipal e dá outras 

providências e Projeto de Lei nº036/2021 que Cria a Política 

Municipal de valorização da mulher no Município de Rio 

Vermelho/MG e dá outras providências. Devido a extensão da 

reunião foi abolido a leitura dos pareceres advindos das 

respectivas comissões, mas os mesmos estão a disposição de 

quem quiser ter conhecimento dos mesmos. O Presidente 

colocou em primeiro turno de votação o Projeto de lei nº 

033/2021 que restou aprovado por toda a Edilidade. 

Colocado em primeiro turno de votação o Projeto de Lei nº 

034/2021 que restou aprovado por toda a Edilidade. 
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Colocado em primeiro turno de votação o Projeto de Lei nº 

035/2021 que restou aprovado por todos os vereadores, 

colocado em primeiro turno de votação o Projeto de Lei nº 

036/2021 que restou aprovado por todos os vereadores. 

Seguindo os trabalhos informou que consta na ordem do dia 

segundo turno de votação do Projeto de Lei Projeto 032/2021 

que “Institui o Dia Municipal do Evangélico e dá outras 

providências”, colocado em votação o mesmo foi aprovado 

por toda a Edilidade presente. Com a palavra o presidente 

aproveitou para parabenizar ao secretário de Cultura e 

Turismo Sr. Pedro Ramon pelo evento em comemoração ao 

dia do Livro, onde foi realizado um documentário muito 

interessante com personalidades da nossa cidade que fizeram 

entrevista de plena magnitude e com total excelência por 

parte de todos os envolvidos. Ele registra de público seu 

abraço e sinceros parabéns a todos. Dando continuidade à 

palavra foi cedida aos munícipes que se inscreveram para uso 

da tribuna livre. Após manifestações e seguindo os trabalhos o 

Presidente cedeu a palavra aos vereadores para manifestação 

final. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves deixou claro 

que não tem absolutamente nada contra o pastor Luiz 

Gustavo e nenhum outro, porém pede a todos que tenham 
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calma com as palavras, pois elas podem soar de uma forma 

errada quando usadas em um tom mais forte, todos nós 

vereadores estamos aqui pelo povo, pela decisão do povo, 

para unidos lutar pelas melhorias de nossa cidade. Com a 

palavra o vereador Dilton Simão agradeceu aos pares pela 

aprovação do projeto 32, agradeceu ao Assessor Jurídico da 

Casa pelo apoio de sempre, por fim agradeceu a presença de 

todos os evangélicos presentes, para comemorarem essa 

vitória que é de todos os riovermelhenses. Com a palavra o 

vereador José Felipe deixou claro a todos os pastores que ele 

sempre esteve a favor deste projeto, seus questionamentos 

foram apenas para deixar tudo claro e organizado para todos 

terem total entendimento do projeto. Continuando disse que 

desde janeiro ele vem enviando ofícios a CEMIG para uma 

tentativa de diálogo para uma possível solução de graves 

problemas apresentados por ela, entre eles a falta constante 

de energia por longos períodos em algumas comunidades 

rurais. Com a palavra a vereadora Lourdes parabeniza aos 

evangélicos pela vitória no projeto e os convida a mobilizar 

em torno de campanha de conscientização as mulheres e 

homens da nossa comunidade, sobretudo em relação ao 

cuidado com a saúde coletiva. Com a palavra a vereadora 
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Maria Aparecida disse ao colega Jose Felipe que a respeito da 

Cemig ela precisou ir a Promotoria de Justiça para que assim 

algo pudesse  ser feito, com isso judiciário isentou o Executivo 

desta demanda, seguindo parabenizou a todos pela presença e 

por lutarem por um desejo comum de todos os evangélicos da 

cidade. Finalizando o Presidente aproveitou para parabenizar 

a todas as mulheres pelos oitenta e nove anos da conquista do 

voto feminino, seguindo fez suas colocações em relação ao 

cuidado que devemos ter com as nossas convicções, 

sobretudo com o uso do microfone que pode também ser 

considerado uma arma dependendo do seu uso, o que gerou 

um certo mal entendido por parte de alguns presentes.  

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. 

 


