
Ata nº 22 (vinte e dois) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 19 (dezenove) 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, 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 ao porta voz do Poder 

Executivo Sr. Erico Vinicius, que ira informar os trabalhos 



desempenhados pelas secretarias municipais. Após 

explanação o Presidente solicitou a secretária da Mesa que 

realizasse a leitura das eventuais matérias de expediente. 

Informou a mesma que consta a entrada da indicação nº 

017/2021 de autoria do vereador/ presidente desta Casa 

Jairo Claudino de Souza Câmara Filho destinada ao Chefe do 

Poder Executivo solicitando o estudo da possibilidade de se 

fornecer absorventes higiênicos nas escolas publicas do 

Munícipio para jovens cadastradas no CadÚnico. Seguindo a 

palavra foi cedida aos vereadores pelo prazo de cinco minutos 

para manifestação sobre assuntos de interesse publico. Com a 

palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva iniciou 

informando aos moradores da região de Mercês de Fortaleza, 

Mundo Velho e Lopes, que os trabalhos de cascalhamento 

dessas estradas deram início hoje, e pede aos moradores que 

tenham um pouco de paciência que em breve todos serão 

atendidos. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão 

iniciou apresentando breve relato sobre a função e vereador, 

reforçando seu compromisso com a população, diante disso 

informou sobre sua indicação do projeto 32 que institui o dia 

do evangélico em nossa cidade, essa data foi criada para 

celebrar a espiritualidade de uma grande parcela de nossa 



população, dizendo que desde muito pequeno foi ensino pelos 

pais a ter respeito por todos os crédulos religiosos, dizendo 

ainda como é nítido a cada ano o crescimento da população 

evangélica sendo notável sua atuação em todas as áreas da 

sociedade, colaborando com a melhoria social, espiritual e 

familiar da população. Por esta razão a comemoração desta 

data tem a função de valorizar o povo evangélico do município 

de Rio Vermelho. Com a palavra o vereador José Felipe 

Martins iniciou agradecendo aos médicos que atendem no 

Município hoje, pela sua contribuição e dedicação no 

desempenho das funções. Disse que em relação ao projeto 32 

é muito bem vindo, gostaria apenas de reforçar sua duvida 

com relação ao Artigo 4 do mesmo, parasse ter ciência que 

todas as igrejas evangélicas estão de acordo com a data 

escolhida para  se implantar o dia do evangélico. Com a 

palavra a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba inicia 

afirmando o seu compromisso de lutar para representar cada 

mulher do nosso município, bem como os homens e todos os 

que habitam esse nosso pedacinho de chão, dizendo que 

estará firme até o último dia do seu mandato apesar dos 

desafios que tem enfrentado na Casa. Ela fala dos dois 

projetos de sua autoria que deu entrada nesta sessão no dia 



de hoje que é o projeto que cria A Política Municipal De 

Valorização Da Mulher No Município De Rio Vermelho 

justificando que com o advento da data destinada ao dia 

Internacional da Mulher, 08 de março, visa promover eventos 

e discussões numa semana dedicada a estas iniciativas. 

Lembrando que a mulher exerce dentro da sociedade um 

papel singular. No entanto, ainda existe preconceito, 

discriminação, violência e repressão à mulher no Brasil e no 

mundo. Com a instituição da valorização da mulher, 

poderemos incentivar a novas entidades que realizam 

trabalhos importantes, podemos concentrar esforços durante 

a semana de valorização da mulher, para reconhecer, 

promover e discutir a mulher na sociedade e o que  dispõe 

sobre a inclusão da disciplina de ensino de Língua Inglesa na 

grade extracurricular da rede de educação municipal, nas 

séries que menciona propondo a tramitação do presente 

Projeto de Lei, que trata-se de medida que, se vier a ser 

implantada pelo Município, irá beneficiar os alunos da rede 

municipal, acrescentando na grade curricular municipal o 

ensino de língua inglesa mais falada no mundo. Ela afirma que 

é certo que o conhecimento e o domínio da língua inglesa, nos 

dias atuais, é uma necessidade e um fato de alta relevância na 



vida profissional do cidadão. Assim, pede o apoio dos 

eminentes companheiros de bancada para a tramitação das 

matérias e sua aprovação na Casa. Com a palavra o vereador 

Marcone Aparecido Ferreira dos Santos iniciou reforçando as 

informações sobre o cascalhamento e mata-burros de algumas 

regiões, aproveitou para agradecer ao Prefeito e secretário de 

obras pelo envio do material para reparo dos mata-burros de 

madeira de sua região. Com a palavra a vereadora Maria 

Aparecida Alves da Silva informou que após quase oito meses 

de luta, a emenda de cem mil reais da Deputada Federal Alê 

Silva para aquisição do aparelho para a APAE, disse ainda que 

ela, juntamente com o colega Dilton e representantes da APAE 

estiveram em Belo Horizonte reunidos com o Deputado 

Estadual Wendel Mesquita, onde foi adquirido outra emenda 

no valor de cinquenta mil reais que será usado para custear os 

profissionais que estarão trabalhando com este aparelho 

multifuncional, que atendera todos os munícipes e cidadãos 

de municípios vizinhos, esta ultima verba foi conquistada 

através da ajuda essencial do Sr. Afonso da comunidade dos 

Pintos, foi ele que articulou e apoiou imensamente no contato 

com o Deputado Wendel. Por isso fica aqui sua gratidão a 

todos os envolvidos neste sonho que esta caminhando para 



ser realizado. Seguindo com os trabalhos o Presidente 

solicitou a secretária da Mesa que realize a leitura das 

matérias inscritas na ordem do dia. Informou que consta a 

entrada dos Projetos de Lei; 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 “Historia 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. Seguindo informou que consta primeira votação 

do Projeto 032/2021 de autoria do vereador Dilton Antônio 

Simão que “Institui o Dia Municipal do Evangélico e da outras 

providencias”. Neste instante a palavra foi cedida ao Assessor 

Jurídico Dr. Gabriel Salema que explicou todo o procedimento 

de votação dos projetos que entram na casa , sendo este 

projeto de autoria do vereador Dilton Antônio Simão que 

institui o Dia do Evangélico, que poderá ser aprovado por 



maioria simples qualificada, ou seja, o projeto poderá ser 

aprovado por exemplo por cinco dos nove votos da Casa, o 

que não ocorre quando certos projetos exige mudança na Lei 

Orgânica do município. Com a palavra o Presidente solicitou 

aos demais colegas que tenham o cuidado de apresentar o 

projeto em tempo hábil para ciência de todos os vereadores, 

lembrando ainda que a exemplo de sua indicação da 

possibilidade de distribuição de absorventes para alunas da 

rede municipal, antes ele conversou com o Prefeito sobre o 

assunto, uma vez que o vereador não pode impor um gasto ao 

Executivo, mas sim juntos estudar a possibilidade da execução 

de tal proposta. Continuando disse que o projeto que Institui 

nas escolas da rede pública municipal de ensino a disciplina de 

“Historia Municipal da cidade de Rio Vermelho/MG”, tem um 

intuito de enriquecer os alunos com a nossa historia, pois é 

necessário para o crescimento pessoal e profissional destes 

jovens terem conhecimento da história de sua cidade. O 

Presidente solicitou à secretária que realizasse a leitura do 

parecer advindo da comissão competente. Após a leitura do 

parecer favorável foi colocado em primeiro turno de deliberação 

o Projeto de Lei nº 032/2021 que “Institui o Dia Municipal do 

Evangélico e da outras providencias”, projeto este que restou 



aprovado por toda a Edilidade. Dando continuidade e 

mediante inscrição previa a palavra foi cedida aos 

representantes das Igrejas Evangélicas, Senhores Valdivio 

Lima, Luiz Gustavo, Reinaldo Cunha, Samuel Reis e Arivaldo 

Alves. Seguindo a palavra foi cedida ao Prefeito Municipal que 

iniciou parabenizando a esta Casa Legislativa pela reunião de 

hoje, que ocorreu de forma amistosa, com apresentação de 

ideias e debate para que a democracia vença isso que precisa 

ser trabalhado, a democracia porque não estamos aqui para 

concordar com tudo não, mas através do diálogo a maioria 

será ouvida e atendida. Na sequência aproveitou a 

oportunidade para agradecer toda a equipe de saúde de Rio 

Vermelho, porque com o avanço da vacinação é que estamos 

podendo buscar investimentos e retomar o crescimento da 

economia, como exemplo o SEBRAE, que ira trazer para Rio 

Vermelho a Sala Mineira que tem o intuito de dar prioridade 

às empresas da nossa cidade para ganhar as licitações aqui, 

outra questão que esta sendo estudada pelo SEBRAE a 

viabilidade técnica de implantação de um laticínio em Rio 

Vermelho, pois nossa produção agropecuária é grande e 

precisamos valorizar nossos produtores. Finalizando a 

reunião o Presidente cedeu a palavra aos vereadores para 



manifestação final. Com a palavra o vereador Dilton Simão 

agradeceu a população que esteve presente nesta reunião, 

lembrando que todos são muito bem vindos em todas as 

reuniões. Com a palavra o vereador José Felipe disse que o 

projeto de lei que cria a Política Municipal de valorização da 

mulher no Município de Rio Vermelho, é um projeto muito 

importante, e que em breve entrará também com o projeto 

que institui a Casa de Apoio a Mulher vítima de violência 

doméstica e outras. Finalizando, todos os vereadores se 

manifestaram sobre as pautas do dia, inclusive agradecendo 

ao executivo pela execução de algumas obras de políticas 

públicas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida 

dos nossos munícipes. 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. 

 

 


