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Ata nº 03 (três) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia dois do mês de março de dois mil e 

vinte um, no salão do Plenário da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho, situado na 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 os Vereadores do Município de Rio Vermelho para mais 

uma reunião ordinária. Nos termos do artigo 140 e 142 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 presente. 

Iniciando a secretária realizou a leitura de indicação de 

autoria da vereadora Maria Aparecida Alves da Silva, 

destinada ao Chefe do Poder Executivo.  Ato contínuo e 

baseando-se no que dispõe o artigo 141, combinado com o 
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artigo 145, ambos do Regimento Interno, o Presidente, por 

ordem alfabética, concedeu a palavra aos Vereadores para 

breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre 

assuntos de interesse público, oportunidade em que o 

vereador Claudomiro Alves da Silva falou sobre a viajem para 

Valadares/MG em que visitaram o Deputado Federal 

Leonardo Monteiro do Partido dos Trabalhadores em busca 

de emendas para melhoria na região da Cascalheira em Rio 

Vermelho/MG. Em seguida, Daniel Francisco de Souza disse 

que com as chuvas as obras nas estradas locais do município 

pararam, mas que iriam retornar com a chegada da estiagem. 

Dilton Antônio Simão disse que nesses 2 (dois) meses sempre 

obteve bom retorno do Executivo local em seus projetos. Por 

sua vez, José Felipe Martins ratificou a visita que fizeram ao 

Deputado Federal Leonardo Monteiro em busca de emendas 

para melhoria dos moradores da Cascalheira em Rio 

Vermelho, disse ainda, que estuda um projeto de lei para 

implementar um programa para evitar a violência de jovem e 

mulheres no nosso município. Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba também falou sobre a visita a Leonardo Monteiro em 

Valadares/MG, para buscarem emendas legislativas para 

melhoria da condição de vida dos moradores da Cascalheira 
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em Rio Vermelho/MG e para a perfuração de poços artesianos 

na comunidade das Lajes e do Caraça. Marcone Aparecido 

Ferreira dos Santos disse que o município é extenso e com a 

chegada das chuvas as obras nas estradas locais do município 

pararam, mas que iriam retornar com a chegada da estiagem. 

Maria Aparecida Alves da Silva (CIDA) reiterou pedido feito ao 

Prefeito através da indicação em que solicita em regime de 

urgência análise da implementação de uma equipe 

multidisciplinar que desenvolva ações para a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem na rede 

pública de educação. Salientou ainda que esse tema foi 

debatido no bojo da Lei nº 13.935/2019, que dispõe sobre a 

prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas 

redes públicas de educação básica. Em que pese essa 

importante lei já ter sido aprovada pelo governo federal, 

ainda aguarda regulamentação da matéria. Reiterou que 

devido a realidade do nosso município, solicita que antecipe e 

promova um debate amplo para melhoria da rede pública de 

educação. Essa equipe disciplinar atenderia às necessidades e 

prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de 

profissionais de diversas formações que desenvolvam ações 

para melhoria e qualidade do ensino rede pública de 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.935-de-11-de-dezembro-de-2019-232942408
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educação. Terminado o expediente, passamos a ordem do dia. 

A Secretária da Mesa diretora informou que consta da ordem 

do dia a deliberação dos Projetos de Leis nº 002/2021 e 

003/2021, todos de autoria do Chefe do Poder Executivo, os 

quais, de forma respectiva, dispõem: o PL nº 002/2021  

possui como pretensão a regularização do art. 140 da Lei 

Orgânica para autorizar a cessão onerosa e transitória de 

máquinas, equipamentos e implementos a agricultores 

familiares, para assegurar a renda e estimular a economia 

local, sobretudo diante dos efeitos da pandemia; e o PL nº 

003/2021 que regulamenta o regime de sobreaviso para os 

motoristas a serviço da Secretaria da Saúde do município de 

Rio Vermelho, para remuneração dos profissionais que 

desempenham funções em dias e horários diversos do 

expediente local. Além disso, consta da ordem do dia, 

conforme estabelece o artigo 117, inciso III do Regimento 

Interno, a retirada de proposição do PL nº01, que dispões 

sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil (COMPDEC) do munícipio de Rio Vermelho, após 

a sua apresentação ao Plenário e desde que não iniciada sua 

votação é permitida quando de autoria do Poder Executivo, 

mediante solicitação do autor, por escrito, não podendo ser 
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recusada. Assim foi feito. Seguindo, após leitura dos pareceres 

do PL 002/2021 o Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam em relação ao PL 002/2021, 

oportunidade em que restou aprovado por todos os 

Vereadores presentes, com exceção do Presidente, que, nos 

termos regimentais, não vota. Portanto, votaram favoráveis os 

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.  O vereador André Luiz Lourenço solicitou a palavra que 

fora prontamente ofertada, lembrou que não se trata de 

estradas e sim para autorizar a cessão onerosa e transitória 

de máquinas, equipamentos e implementos a agricultores. 

Posteriormente, à leitura dos pareceres das comissões 

permanentes do PL 003/2021 - O presidente colocou em 

votação o PL 003/2021, que fora aprovado por maioria dos 

Vereadores presentes, com exceção do Presidente, que, nos 

termos regimentais, não vota e da vareadora Maria Aparecida 

Alves da Silva.  Votaram favoráveis os Vereadores André Luiz 

Lourenço, Claudomiro Alves da Silva, Daniel Francisco de 

Souza, Dilton Antônio Simão, José Felipe Martins, Lourdes 
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Aparecida de Jesus Lomba, Marcone Aparecido Ferreira dos 

Santos. Votou contrária a vereadora Maria Aparecida Alves da 

Silva. O vereador José Felipe Martins (Baguá) solicitou a 

palavra que fora prontamente ofertada, disse que levou em 

conta para sua decisão favorável ao Projeto de Lei 003/2021 a 

fala do advogado do sindicato do Servidores Municipais de Rio 

Vermelho/MG, afirmou que consta em ata a decisão dos 

representantes da classe pedindo pela aprovação do projeto. 

Também solicitou a palavra a vereadora Lourdes Aparecida 

de Jesus Lomba, lembrou da perda dos direitos trabalhistas 

advindo da recente Reforma Trabalhista no âmbito nacional, 

disse também que não tem intenção de prejudicar nenhum 

trabalhador, mas que votaria a favor ao projeto de Lei 

003/2021 por pedido expresso do advogado do sindicato do 

Servidores Municipais de Rio Vermelho/MG. Fraqueada a 

palavra ao vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos, 

afirmou que votaria a favor ao projeto de Lei 003/2021 e que 

não tem a intenção de prejudicar sua classe. Registra-se que a 

vereadora Maria Aparecida Alves dos Santos requereu direito 

de vista ao PL 003/2021. Importante salientar que o pedido 

de vista foi requerido no momento da votação, e por ser a 

última a votar o projeto de Lei já havia sido aprovado pela 
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maioria dos vereadores. Portanto, foi indeferido pelo 

presidente da Mesa Legislativa – Jairo Claudino de Souza 

Câmara Filho. Em cortejo ao princípio da soberania do 

Plenário, previsto no art. 212 do Regimento Interno dessa 

Casa, que determina que os casos não previstos neste 

Regimento Interno serão resolvidos soberanamente pelo 

Plenário, e as soluções constituirão precedentes regimentais, 

anotados no livro, o presidente abriu para votação a 

ratificação ou cassação da sua decisão que indeferiu vista a 

Vereadora Maria aparecida dos Santos do PL 003/2021 que já 

tinha sido aprovado pelo plenário. Aberto a votação, por 

unanimidade o plenário decidiu ratificar a decisão do 

Presidente de indeferir vista a vereadora Maria Aparecida dos 

Santos (Cida). Votaram nesse sentido os 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. Exerceram o direito de Tribuna Livre ao cidadão os 

representantes legais do Sindicato dos Servidores Municipais 

de Rio Vermelho, o senhor presidente Epitácio Lopes 

Carvalhais e o advogado Adilson Meneses de Oliveira e o 

Secretário Municipal de Saúde. Consta a presença do 
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procurador Gabriel de Souza Salema. 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.    

 

 

 

 


