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Ata nº 24 (vinte e quatro) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 16 (dezesseis) 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, 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 contínuo a 

palavra foi cedida ao portal voz do Poder Executivo Sr. Erico 

Vinicius, para apresentar relatório dos trabalhos 
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desenvolvidos pelo Executivo e suas secretarias. Após 

explanação, o Presidente cedeu a palavra aos vereadores para 

manifestação sobre assuntos de interesse público justificando 

a ausência do vereador Daniel Francisco de Souza em virtude 

de uma viagem de seu interesse. Com a palavra o vereador 

Claudomiro Alves da Silva iniciou agradecendo ao prefeito e 

secretário de obras pelo cascalhamento que esta sendo feito, e 

pede a todos que tenham paciência que todos os pontos 

críticos serão atendidos. Seguindo, ele disse que o projeto 040 

apresentado por ele foi uma ideia dada pelo deputado 

Gustavo Valadares que disse ter tido dificuldade em 

locomoção na zona rural de Rio Vermelho que liga a cidade de 

Felício dos Santos, dificuldade esta por falta de sinalização, 

diante dessa falha esta apresentando o projeto para 

implantação de placas de sinalização nas zonas rurais, por 

isso pede apoio dos nobres colegas para aprovação deste 

projeto. Com a palavra o vereador Darci Vaz do Nascimento 

informou aos moradores da região do Ribeirão que ate à 

próxima sexta-feira as maquinas retornaram para dar 

manutenção nos pontos mais críticos. Com a palavra o Dilton 

Antônio Simão iniciou parabenizando aos atletas que mesmo 

diante das dificuldades estão nos representando em um 
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torneio de futebol em Santa Rita. Com a palavra o vereador 

José Felipe Martins agradeceu a secretaria de obras que 

mesmo diante das dificuldades iniciaram hoje o 

cascalhamento da estrada de Pedra Menina, e pede paciência 

a população afirmando que todos os pontos serão atendidos. 

Seguindo disse que o projeto 040 é muito bom, sendo 

realmente necessário, mas pede ao colega que seja 

acrescentado um parágrafo para a sinalização da zona urbana 

também. Com a palavra a vereadora Lourdes Aparecida de 

Jesus Lomba inicia agradecendo a todos os presentes no 

plenário, sobretudo a maioria de mulheres e disse que se 

sente imensamente honrada em representá-las. Fala da 

importância da participação ativa de todas nos projetos de 

interesse da comunidade e mais uma vez reforça a 

importância de projetos criados por ela para valorização e 

incentivo as mulheres do nosso município de Rio Vermelho 

que muitas vezes não são valorizadas e carece de políticas 

públicas de atenção á mulher. Ela também justifica a 

importância do projeto de criação do Ensino da Língua Inglesa 

nos anos iniciais das escolas municipais e fala da importância 

dessa língua, sobretudo nos dias atuais e ainda justifica que 

não vê tanta dificuldade na sua implantação considerando 
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principalmente o uso das tecnologias da informação e 

comunicação amplamente utilizadas nos dias atuais e que tais 

ferramentas são fundamentais para que realmente esse 

projeto saia do papel, contando com apoio dos colegas para 

sua aprovação total neste segundo turno e com a boa vontade 

do executivo e secretária de Educação para implementação e 

execução. Ela também agradece de forma muito carinhosa as 

professoras presentes no plenário e disse que com relação ao 

projeto de rateio do FUNDEB é uma luta que deve se 

concretizar em breve e que elas estão mais do que corretas 

em lutar pelo que lhes é de direito. Com a palavra o vereador 

Marcone Aparecido Ferreira dos Santos informou aos jovens 

do Brejinho que em conversa com o Prefeito e secretário de 

obras foi informado que após a obra de reparo na estrada que 

liga Rio Vermelho a Coluna, será iniciada a obra de abertura 

do campo de futebol do Brejinho. Com a palavra a vereadora 

Maria Aparecida Alves da Silva parabenizou a colega Lourdes 

pelo projeto de incentivo a valorização da mulher, 

continuando disse que está mais por dentro do assunto 

relacionado ao rateio do FUNDEB, mas orienta a classe de 

professores que lutem mais ainda pelo seu Plano de Carreira, 

pelo piso salarial. Disse que em relação ao projeto que retirará 
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a taxa de iluminação pública das ruas que não possuem 

postes, essa demanda vem se arrastando desde o mês de 

março porque muitas ruas não possuem sequer postes e são 

cobradas essas taxas, esse projeto será para corrigir esta 

falha, disse estar contando muito com o apoio do Executivo e 

do Ministério Publico, informando que no dia 24 de fevereiro 

de 2022 terá uma audiência pública para tratar de todos os 

assuntos de descaso que a CEMIG tem demonstrado com 

nossa cidade e região. Seguindo o Presidente solicitou ao 

Assessor Jurídico da Casa que realize a leitura de uma carta 

enviada pelo presidente da igreja Assembleia de Deus, após 

leitura o presidente esclareceu que esta carta se trata do 

confronto de ideias que ele teve com o pastor de tal igreja, 

lembrando que os homens não devem brigar o que deve 

brigar são as ideias, agradeceu pela posição do pastor 

presidente Luiz Henrique em vir até esta Casa Legislativa com 

total finesa e educação se justificar e a Casa com o mesmo 

sentimento recíproco e pedido de desculpas de alguma forma. 

Ato contínuo passou a ordem do dia, no qual solicitou a 

secretária da mesa que realizasse a leitura das matérias 

inscritas. Informou a mesma que consta a entrada do Projeto 

041/2021que “Dispõe sobre a fiscalização ambiental no 
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Município de Rio Vermelho/MG, institui Taxa de Expedição de 

declaração de conformidade ambiental, taxa de expedição da 

certidão de uso e ocupação do solo, para funcionamento de 

empreendimento com impacto ambiental, e dá outras 

providencias”, com respectivo pedido de urgência. Consultou 

aos nobres vereadores como votam em relação ao pedido de 

urgência do projeto 041. Sendo aprovado por todos os 

vereadores o pedido de urgência. Seguindo a secretária 

informou que consta em primeiro turno de votação o Projeto 

de Lei nº 029/2021 que “Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Rio Vermelho/MG para o exercício financeiro de 

2022 e da outras providências”, colocado em votação o 

projeto restou aprovado por toda a edilidade presente. 

Informou à secretária que consta primeiro turno de votação 

Projeto de Lei nº 030/2021 que “Acrescenta os anexos na Lei 

Municipal nº 1.355 de 02 de junho de 2021, que dispõe sobre 

a lei de Diretrizes orçamentarias (LDO) do Município de Rio 

Vermelho-MG para o exercício de 2022”, colocado em votação 

o projeto foi aprovado por toda a Edilidade presente. Consta 

primeiro turno de votação do Projeto de Lei nº 031/2021 que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Rio 

Vermelho/MG para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras 
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providências”, colocado em votação o projeto foi aprovado 

por toda a Edilidade presente. Seguindo com os trabalhos 

informou à secretária que consta ainda primeiro turno de 

votação dos seguintes projetos: Projeto 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 dá outras providencias.” Colocado em 

votação restou aprovado por 06 votos favoráveis contra uma 

abstenção da vereadora Lourdes Lomba que justificou ter 

algumas dúvidas quanto ao projeto. Projeto nº 038/2021 que 

“Dispõe sobre a participação do Município de Rio Vermelho 

(MG) no consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos 

Municípios da AMAJE- CII-AMAJE ratifica o protocolo de 

intenções e dá outras providências”, colocado em votação o 

projeto restou aprovado por todos os vereadores presentes. 

Projeto de Lei nº 039/2021que “Concede abono especial para 

os servidores da Educação com recursos eventualmente 

excedentes na conta do FUNDEB e dá outras providências”, 

colocado em votação o projeto foi aprovado por todos os 

vereadores presentes. Projeto de Lei nº 040/2021 que 

“Dispõe sobre a colocação de placas indicativas nas estradas 
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vicinais do Município de Rio Vermelho/MG e dá outras 

providencias”, colocado em votação o projeto restou aprovado 

por toda a Edilidade presente. Ato contínuo passou para 

apresentação dos projetos que estão no segundo turno de 

votação. Consta 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, 

colocado em votação este restou aprovado por todos os 

vereadores presentes. 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”; 

colocado em votação o projeto restou aprovado por toda a 

Edilidade presente. Projeto de Lei nº035/2021 que Dispõe 

sobre a inclusão da disciplina do ensino de Língua Inglesa na 

grade extracurricular da rede de educação municipal e dá 

outras providências, colocado em votação o projeto restou 

aprovado por toda a Edilidade presente. Projeto de Lei 

nº036/2021 que Cria a Política Municipal de valorização da 

mulher no Município de Rio Vermelho/MG e dá outras 

providências, colocado em votação o projeto foi aprovado por 

todos os vereadores presentes. Com a palavra o Presidente 

pediu mais atenção e critério à comissão responsável pela 
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análise das leis, porque às vezes alguns projetos estão subindo 

para o plenário com alguns erros, ou alguns artigos com erros 

na descrição, por isso pede à comissão que tenha um olhar 

bem criterioso para que lá na frente a Casa não tenha 

problemas maiores. Em a palavra foi cedida ás mulheres que 

fizeram inscrição prévia para uso da tribuna, as senhoras, 

Gislene Viana, Lília Costa Pires, Rosilene Mesquita Lins e 

Hyeda de Miranda Campos.  O presidente agradeceu o 

manifesto das inscritas, aproveitou para lembrar que na 

última reunião ele citou o nome de algumas pessoas que 

participaram do projeto do dia do Livro, uma delas a Sra. 

Hyeda que a muito luta pela cultura de nossa cidade. A 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. 

Com a palavra o vereador Claudomiro agradeceu a cada 

colega pelo voto favorável a seu projeto. Com a palavra o 

vereador Darci Vaz agradeceu a presença de todos nesta 

reunião hoje. Com a palavra o vereador Dilton Simão disse 

que em conversa com a secretária de educação Vanusa, ele 

informou que em relação ao Plano de Carreira dos 

professores, o Executivo está com total intensão de 

regularizar esta questão, afirmando que a classe vem lutando 

há dez anos para que tal propósito saia do papel. Seguindo 
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disse que ele juntamente com a colega Lourdes tem como 

principal objetivo criar a Comissão da Educação e que estão 

em conversa com o jurídico da Casa para que realmente se 

concretize tal comissão, que muito contribuirá para ajudar 

planejar as políticas públicas de fomento á Educação 

juntamente com o conselho da educação, Secretaria de 

Educação e Executivo. Com a palavra o vereador Jose Felipe 

disse que em relação à comissão de Legislação quando se 

reúnem para analisar a constitucionalidade de qualquer 

projeto eles o fazem baseado na Lei Orgânica e Regimento 

Interno da Casa, lembrando que a Casa possui um advogado 

que desempenha seu papel, de orientar quanto à legalidade e 

constitucionalidade de todos os projetos. Seguindo disse que 

em relação ao tema valorização da Mulher, estão 

desenvolvendo um projeto para amparar mulheres que 

sofrem violência no lar, mulheres estas dependentes talvez de 

maridos agressivos, juntamente com a secretaria de 

Assistência Social em breve será apresentado este projeto. 

Com a palavra a vereadora Lourdes Lomba agradece ás 

Mulheres que muito abrilhantaram a reunião e muito 

agradeceu a contribuição das quatro mulheres que fizeram 

uso da Tribuna Livre em apoio aos seus projetos. Com a 
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palavra o vereador Marcone Ferreira agradeceu a todos os 

professores presentes aqui hoje, porque os professores são a 

base de todas as profissões. Com a palavra a vereadora Maria 

Aparecida agradeceu a presença de todos aqui hoje, em 

relação à comissão indicada pelos colegas Dilton e Lourdes 

será essencial para ajudar o desenvolvimento da educação em 

nosso município e também comenta sobre o desejo de criação 

da Comissão da Saúde, importantíssima para acompanhar as 

demandas da Saúde. Com a palavra o Presidente agradeceu a 

presença de todos. 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. 

 

 


