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Ata nº 25 (vinte e cinco) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 07 (sete) do mês de 

dezembro 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 

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 o Presidente informou que o 

vereador Marcone não se encontra presente a reunião pela 

dificuldade do clima na sua região. Seguindo a palavra foi 
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cedida aos vereadores para manifestar sobre assuntos de 

interesse publico. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva iniciou esclarecendo a todos os moradores da zona 

rural que a Policia Militar cumpre seu papel de fiscalizar e 

zelar por nossa segurança, mas que o motorista estando com 

seus documentos em dia não haverá problema algum, que eles 

não estão fiscalizando quem traz pessoas em seus veículos, 

mas sim fiscalizam a documentação. Com a palavra o vereador 

Daniel Francisco de Souza agradeceu ao prefeito pelo trabalho 

desenvolvido, diz ter consciência da demanda, mas que aos 

poucos tudo se acertara, continuou falando aos moradores da 

comunidade de São Gregório que em breve será iniciado a 

reforma do posto de saúde da comunidade. Com a palavra o 

vereador Darci Vaz do Nascimento disse aos moradores de 

Ribeirão de Contendas que em conversa com o Prefeito ficou 

agendada uma reunião com as mães de alunos da comunidade 

para semana que vem, para tratar do assunto da reforma da 

escola. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão iniciou 

agradecendo aos secretários municipais pela atenção dada a 

ele neste ano de trabalho, parque todas as vezes que ele os 

procurou foi muito bem atendido. Parabenizou ainda ao 

executivo pela iniciativa na ornamentação de natal da nossa 
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praça. Com a palavra o vereador José Felipe Martins iniciou 

dizendo aos pais de alunos da zona rural que as estradas terão 

as manutenções feitas para que os ônibus possam transportar 

os alunos, uma vez que as chuvas tão intensas desse período 

prejudicou um pouco este transporte. Agradeceu ainda ao 

secretário Agnaldo pelo atendimento de urgência em um 

quebra-molas na Rua Maranatá. Disse ainda que em reunião 

com o Prefeito foi informado da liberação de material para 

atender a demanda do Distrito de Pedra Menina, para o 

reparo da enxurrada do campo velho da comunidade, pede a 

todos os moradores um pouco de paciência que todos os 

reparos necessários serão feitos. Com a palavra a vereadora 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba parabenizou as 

professoras presentes na reunião que mesmo com a chuva e a 

distância que algumas vieram não se acomodaram diante dos 

seus objetivos. Agradeceu também o apoio incondicional do 

Partido dos Trabalhadores dado a ela nesse momento 

desafiante em sua vida, falou ainda da doação de um trator 

doado ao município pelo deputado estadual Marquinhos 

Lemos do PT, uma demanda solicitada pelo ex-vereador 

Roberto Viana e pelo companheiro José Afrânio desde o ano 

de 2017 que agora veio para somar os incentivos na 
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agricultura familiar do município e especialmente a 

Associação Comunitária de São João do Gregório para onde foi 

solicitado á época e que para isso conta com a compreensão 

do executivo municipal. Com a palavra a vereadora Maria 

Aparecida Alves da Silva iniciou dizendo que se aprofundou 

na questão do FUNDEB e alguns pontos a deixou preocupada 

mas que ela buscou todas as informações pertinentes e com 

base no acordo feito pelo Tribunal de Contas da União, é legal 

esse rateio entre os professores.  Com a palavra o Presidente 

informou a todos os alunos que a empresa que ganhou a 

licitação do transporte não compareceu para efetuar o 

trabalho, sendo assim a prefeitura comunicou que o 

andamento licitatório do segundo colocado ou novo processo 

já esta sendo executado, e que em breve esta questão será 

solucionada. Seguindo o Presidente solicitou a secretaria que 

realizasse a leitura das matérias inscritas na ordem do dia. 

Iniciou informando que consta a entrada do Projeto de lei nº 

042/2021 que “Altera o artigo 4º da lei 1.342 de 04 de 

novembro de 2020, e da outras previdências”, com respectivo 

pedido de urgência. Neste instante o Presidente colocou em 

votação o pedido de urgência deste projeto, sendo aprovado 

por toda a Edilidade presente. Seguindo informou à secretária 
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que consta em turno único de votação o Projeto de Lei nº 

041/2021que “Dispõe sobre a fiscalização ambiental no 

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”, colocado em votação o projeto restou aprovado 

por toda a Edilidade presente. Seguindo a secretária informou 

que consta em segundo 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 segundo 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 

segundo 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 segundo 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 todos os vereadores presentes, 

informando a vereadora Lourdes que houve uma divergência 

na descrição do projeto, mas que se é para retirar a taxa de 

iluminação pública por quem não tem acesso esse benefício 

ela vota favorável 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 
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vereadores presentes, ressaltando a vereadora Maria 

Aparecida Alves da Silva que vota de acordo com o parecer do 

Tribunal de contas. Projeto de Lei nº 040/2021 que “Dispõe 

sobre a colocação de placas indicativas nas estradas vicinais 

do Município de Rio Vermelho/MG e dá outras providencias”, 

colocado em votação o projeto restou aprovado por toda a 

Edilidade presente. Ato continuo a palavra foi cedida aos 

munícipes que estavam presentes a reunião. Após 

manifestações a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador Claudomiro 

agradeceu ao prefeito e secretario de obras pelo empenho na 

manutenção das estradas, sabe que neste período de chuva as 

coisas ficam mais difíceis, agradeceu ainda ao Deputado 

Leonardo Monteiro que liberou uma emenda no valor de cem 

mil reais destinada à área da saúde, e que já se encontra na 

conta da secretária, agradeceu ao deputado Gustavo 

Valadares que em uma conversa em seu gabinete foi 

prometido por ele à cobertura da quadra de esportes de 

Mercês de Fortaleza. Com a palavra os vereadores Darci, 

Daniel e Dilton agradeceram a presença das professoras nesta 

reunião, afirmando que essa profissão é a que forma todas as 

outras. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida informou 
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que em relação ao projeto do meio ambiente ela teve a 

intenção de colocar uma emenda para aumentar o valor da 

multa para as empresas que gerarem danos ao meio 

ambiente, porém como a comissão de legislação é formada 

por três membros sua indicação foi rejeitada por dois votos, 

sendo então mantido o texto original do projeto. 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. 

 


