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Ata nº 21 (vinte e um) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 05 (cinco) do mês de 

outubro 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, 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. Neste instante 

informou que o vereador Daniel Francisco de Souza justificou 

sua ausência por motivos de saúde. Ato contínuo o Presidente 
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cedeu à palavra aos vereadores para manifestações com prazo 

máximo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Darci Vaz 

do Nascimento agradeceu a Deus e as pessoas que confiaram a 

ele seus votos, pela oportunidade de retornar a esta Casa 

Legislativa, prometendo cumprir com zelo e dedicação esta 

nova função que se inicia hoje. Com a palavra o vereador 

Claudomiro Alves da Silva disse aos moradores da zona rural 

que esteve em conversa com o secretário de Obras sobre o 

cascalhamento das estradas sobre algumas estradas que ainda 

não foram cascalhadas, uma vez que o período chuvoso está 

se aproximando, informou o secretário que está um pouco 

atrasado essa obra devido ao recapeamento das ruas aqui da 

cidade, mas que aos poucos tudo será feito. Com a palavra o 

Vereador Dilton Antônio Simão agradeceu ao prefeito pela 

resposta dada ao pedido de indicação feita por ele e pela 

colega Maria Aparecida sobre estudo para implantar a Casa de 

hospedagem para os munícipes residentes da zona rural, 

sendo informado pelo prefeito que tem total conhecimento 

deste pedido e tem grande interesse em retirá-lo do papel. 

Continuando disse que a questão dos poços artesianos 

solicitado por muitos vereadores, obteve a informação do 

prefeito que ele está totalmente atento a esta questão e se 
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sensibiliza com a população e não medirá esforços para 

realização das obras, uma vez que a equipe de engenharia da 

prefeitura juntamente com a secretaria de Agricultura está 

fazendo um levantamento da demanda nas diversas 

comunidades do município. Com a palavra o vereador José 

Felipe Martins agradeceu ao prefeito e a todos os servidores 

da secretaria de Obras pelo empenho no trabalho 

desenvolvido para melhoria do calçamento de algumas ruas 

no Distrito de Pedra Menina. Com a palavra a vereadora 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba informou sobre uma 

Emenda de cinquenta mil reais destinada ao Caixa Escolar da 

Escola do Macaúbas para manutenção e custeio das atividades 

da escola, emenda essa enviada por intermédio do deputado 

Estadual do Partido dos Trabalhadores Marquinhos Lemos. 

Também aproveitou a oportunidade de solicitar do prefeito 

que estava presente na reunião uma resposta para as 

demandas já levantadas pelos moradores da comunidade do 

Caraça e São Gregório e ainda agradeceu a funcionária Plícia e 

o secretário de Agricultura Bolão pela disponibilidade de ir a 

comunidade da Cachoeira da Prata fazer o primeiro 

mapeamento das famílias com relação aos trabalhos de 

implementação do poço artesiano na comunidade. Com a 
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palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos 

ressaltou que devido ao problema da maquina os galhos de 

estrada ainda não receberam manutenção, mas em breve será 

feito. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida Alves da 

Silva iniciou parabenizando ao secretario de obras Agnaldo 

pela presteza e agilidade no combate ao incêndio no casarão 

antigo aqui do centro. Aproveitou para deixar sua homenagem 

póstuma a Dona Do Rosário Café Carvalhais (Dona Dú), 

idealizadora da Semana do Fazendeiro aqui em nossa cidade, 

além de muitas outras atitudes de boa ação envolvendo os 

riovermelhenses, afirmando que não teve o prazer de 

conhecê-la pessoalmente, mas sim através das histórias que 

lhe foi contada e deixa seu abraço a toda a família. Com a 

palavra o Presidente direcionou suas condolências aos 

familiares da Sra. Maria do Rosário Café Carvalhais ( D. Du) 

que muito trabalhou pela questão cultural de nossa cidade. A 

palavra foi passada ao Prefeito Marcus Vinicius Dayrell de 

Oliveira. O mesmo iniciou informando que as estradas estão 

em péssimo estado devido à poeira, que ele sabe da 

necessidade urgente do cascalhamento das mesmas, mas que 

isso será feito em breve, o atraso se deu pelo fato do 

recapeamento das ruas da cidade, pois a massa asfáltica 
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licitada é quente por isso ela não pode ser manuseada no 

período chuvoso, daí a necessidade de se terminar a área 

urbana antes do período das chuvas. Com isso alguns pontos 

de cascalhamento já estão sendo feitos, mas que a grande 

parte poderá ser feita com mais agilidade após finalizar a obra 

na cidade. Em relação aos poços artesianos informa que está 

sendo feito o levantamento inclusive pelo engenheiro da 

AMBAS, este processo é burocrático, pois requer apresentação 

de planilhas orçamentárias para solicitar a licença ambiental e 

assim colocar o projeto para fase de licitação. Continuando 

disse que em relação aos calçamentos cobrados por 

moradores, disse que é preciso todo um levantamento da 

equipe de engenharia da prefeitura, são muitos pontos e por 

isso demanda um pouco de calma, mas que será atendido. 

Com relação aos mata-burros ele informa que foi feito uma 

planilha com solicitação de vinte e um mata-burros, foram 

recebidos esta semana quatorze. Com isso será feito uma 

avaliação para confirmar a possibilidade de utilização deles 

nestas áreas mais afetadas.   Ato contínuo o Presidente 

solicitou a Secretária da Mesa que realizasse a leitura das 

matérias inscritas da ordem do dia.  Informou a mesma que 

consta entrada do Projeto de Lei nº 032/2021 de autoria do 
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vereador Dilton Antônio Simão que “Institui o Dia Municipal 

do Evangélico e da outras providencias”. Finalizando a palavra 

foi cedida novamente aos vereadores que quisessem fazer uso 

delas por no máximo cinco minutos de acordo com o 

regimento interna. 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.  


