
1 
 

Ata nº 18 (dezoito) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 08 (oito) 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. Iniciando o 

Presidente realizou a leitura de requerimento de licença de 

mandato do Vereador André Luiz Lourenço baseado no Artigo 
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82, Inciso II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

Seguindo solicitou a secretária da Mesa que realize a leitura 

das matérias de expediente. Informou constar a indicação do 

vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos destinado 

ao Chefe do Poder Executivo, contendo a solicitação de estudo 

para implementação de uma pista de skate no Bairro 

Chapadinha. Ato contínuo o Presidente cedeu à palavra aos 

vereadores para manifestação sobre qualquer assunto de 

interesse público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva informou aos moradores do Bairro Chapadinha que 

hoje participou de uma reunião on-line com o Assessor do 

Deputado Leonardo Monteiro, servidores da secretária de 

saúde e também com o engenheiro do Município, reunião esta 

que tratou do recurso de duzentos e cinquenta mil reais que 

ele conseguiu junto ao deputado no ano de 2019 para a 

reforma do posto de saúde da Chapadinha, informou que por 

motivos de documentação do projeto feito a época, este 

recurso ainda não está na conta da Secretaria Municipal de 

Saúde, mas o Assessor do deputado garantiu que está 

buscando a solução para que o Município não perca este 

recurso, bem como os envolvidos do Executivo estão 

organizando toda a documentação exigida. Com a palavra o 
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Presidente prestou homenagem póstuma ao Sr. Nicodemos 

(Popular Nico da Oficina) pelo trágico acidente, deixando seu 

abraço de condolências a esposa Ilma e filhos e desejando que 

Deus dê o conforto a eles. Com a palavra o vereador Daniel 

Francisco de Souza informou aos munícipes que todas as 

comunidades serão atendidas com o patrolamento, precisam 

ter um pouquinho de paciência, mas todas serão atendidas. 

Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão iniciou dando 

boas vindas aos dez jovens que de agora em diante farão parte 

da equipe desta Casa Legislativa. Continuando deixou seu 

apoio ao colega Marcone no pedido da implantação da pista 

de skate no bairro da Chapadinha, informando que teve 

grande manifestação da população a favor desta nova 

possibilidade de esporte em nossa cidade. Parabenizou todos 

os envolvidos no passeio ciclístico do dia 7 de setembro. 

Continuando disse que em maio deste ano ele e vereadora 

Cida fizeram uma indicação ao Executivo quanto à segurança 

pública de Rio Vermelho, com implantação de lombadas para 

maior segurança de todos e que por estas solicitações, 

receberam a resposta do executivo de que está sendo feito um 

estudo para realização deste projeto de segurança pública, e 

que dentro deste projeto a partir de outubro é possível 
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começar algumas obras que serão dividas em setores. Com a 

palavra o vereador José Felipe Martins iniciou apresentando 

condolências aos familiares de Nico eletricista por esta perca 

irreparável. Agradeceu ao secretário de obras Agnaldo Coelho 

pelas obras desempenhadas pelo setor de sua 

responsabilidade. Disse ainda que em relação à lei de 

apreensão de animais é essencial, uma vez que gera muitos 

riscos a população. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Aparecida de Jesus Lomba agradeceu ao executivo pela 

agilidade em arrumar o Morro do Gerson Barroso ainda que 

seja o cascalhamento, mas que já houve melhoramento da 

situação que estava caótica. Também apresenta suas 

condolências a Ilma Olímpia e filhos pela perca irreparável do 

seu esposo, relata também a reunião que teve junto ao poder 

executivo com os representantes da comunidade do Caraça e 

São Gregório e disse que futuramente outras reuniões com 

representantes das comunidades serão feitas para fortalecer a 

parceria entre todos a fim de que o trabalho coletivo dê frutos 

promissores ao município e traga melhorias para todos. 

Relatou também a visita do deputado Marquinhos Lemos a 

Rio Vermelho na tarde deste dia 8 de setembro e disse confiar 

que é mais uma visita que trará frutos a comunidade. Com a 
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palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos 

apresentou condolências aos familiares de Donizete Gomes 

pela perda trágica do seu filho, pedindo a Deus que dê o 

conforto a todos. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 

Alves da Silva iniciou informando aos funcionários e usuários 

da APAE que o aparelho de fisioterapia será comprado 

brevemente e que o Prefeito se mostrou muito interessado no 

projeto, disse ainda que este processo de compra irá exigir 

certo tempo, diante disso informa que ela, a vereadora 

Lourdes, a coordenadora da Apae Rosilene e o secretário de 

Fazenda Tiago Nascimento foram até Diamantina conhecer o 

funcionamento do aparelho de perto e garantir que o mesmo 

possa ser implementado no município. Com a palavra o 

Presidente agradeceu ao Prefeito pela disponibilização do 

veículo para levar os jovens para realizar a prova do Enceja, 

agradeceu ainda ao Prefeito porque durante estes últimos 

dias dois engenheiros estão no Bairro Cascalheira fazendo o 

estudo para que um projeto que é um sonho das pessoas que 

moram no Bairro e também do prefeito que é o calçamento do 

bairro se concretize em breve. Disse que o Deputado Gustavo 

Valadares irá direcionar emenda parlamentar para esta 

finalidade, bem como a Câmara estará presente neste futuro 
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projeto, uma vez que disponibilizará um recurso de quase 

trezentos e cinquenta mil reais e explica que todo o caixa que 

fizemos este ano será para atender a demanda dos munícipes 

especialmente do projeto de calçamento da Cascalheira. 

Dando continuidade o Presidente solicitou à secretária que 

realizasse a leitura das matérias inscritas na ordem do dia. 

Informou a mesma da entrada dos seguintes projetos de lei; 

Projeto 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 da 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 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 da outras providencias”. Seguindo informou que 

consta primeira deliberação de votação dos seguintes 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 
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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”. Após a leitura do parecer advindo da comissão 

foicolocado em votação o Projeto de Lei nº 026/2021 que 

restou aprovado em primeiro turno por toda a Edilidade 

presente.Após a leitura do parecer advindo da comissão foi 

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

aprovado em primeiro turno por toda a Edilidade presente. 

Ato continuo a secretária realizou a leitura do parecer 

advindo da comissão competente, após leitura foi colocado em 

votação o Projeto de Lei nº 028/2021, que restou aprovado 

em primeiro turno por toda a Edilidade presente. Finalizando 

a ordem do dia, a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador Dilton Antônio 

Simão agradeceu aos colegas pela aprovação do Projeto nº 

028 de sua autoria que é uma homenagem a uma pessoa que 

muito incentivou o esporte na cidade, aproveitando para 

agradecer a presença do filho do Sr. Job Pastor Costa presente 
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na reunião, sua esposa e sobrinho. Com a palavra a vereadora 

Maria Aparecida Alves da Silva enfatizou que sua aprovação 

no projeto da AMBAS se dá por ser um convênio muito 

importante  para o munícipio, inclusive na ajuda de 

manutenção das estradas, com relação ao projeto de 

apreensão dos animais ela diz ser fundamental porque é 

questão de saúde pública, já em relação ao projeto de 

nomeação do campo ela foi informado pelo colega Dilton 

sobre a história do agraciado e achou muito justa a 

homenagem. Por fim, a palavra foi cedida à vereadora Lourdes 

que agradeceu a vereadora Cida que a convidou para visita ao 

CER de Diamantina e que ficou encantada pelo projeto que 

beneficia a toda região. A palavra ainda foi cedida ao filho do 

Job Pastor Costa que agradeceu a todos pela homenagem ao 

seu pai votando favorável a nomeação oficial do estádio de 

futebol do Bairro Chapadinha. 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. 


