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Ata nº 01(um) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 1º (primeiro) do mês de 

fevereiro de dois mil e vinte dois, 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 

0e Maria Aparecida Alves da Silva. O Presidente informou que 

o vereador Marcone não compareceu a reunião, pois estava na 

cidade de Diamantina, acompanhando sua genitora que estava 

em tratamento médico. Seguindo a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestarem sobre assuntos de interesse 

público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva 

iniciou desejando um ótimo ano a todos esclarecendo que 
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teve dificuldades em conseguir patrolamento nas estradas 

rurais, mas que já está em contato com o secretário de obras 

para atender a todas as solicitações da zona rural até o final 

do ano. Com a palavra o vereador Daniel Francisco de Souza 

deixou recado para as comunidades do Matão, Cruz Lavrada e 

São Gregório dizendo que serão iniciadas as obras o mais 

breve possível. Com a palavra o vereador Darci Vaz do 

Nascimento disse aos moradores que fará o possível para 

garantir a manutenção das estradas rurais deste município. 

Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão iniciou 

desejando boa sorte ao sr. Presidente desta Câmara e aos seus 

colegas vereadores no decorrer do ano, desejou boa sorte 

também ao executivo e agradeceu pela atenção dada a ele 

neste ano de trabalho. Com a palavra o vereador José Felipe 

Martins que iniciou desejando boas vindas à dra. Mariana, 

atual procuradora legislativa da Casa, parabenizando ainda a 

vereadora Lourdes pelo trabalho desenvolvido. Com a palavra 

a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba 

cumprimentou e desejou boas vindas a esta Câmara a dra. 

Mariana Fernandes como procuradora jurídica. Em seguida 

parabenizou a cidade de Rio Vermelho pela comemoração do 

seu aniversário, e à administração municipal pelo trabalho 
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desenvolvido, especialmente com a instalação das lixeiras e 

suplicou a população para utilização correta das mesmas; 

parabenizou ainda a secretaria de cultura pela instalação do 

slogan na praça central “eu amo Rio Vermelho”, disse que não 

medirá esforços para realizar o sonho de urbanização da 

cascalheira; parabenizou a secretária Vanuza pelo projeto de 

rateio aos funcionários da educação; disse ainda que os 

vereadores não ficaram parados no período de férias; pediu 

encarecidamente ao Prefeito instalação das 5 manilhas na 

Grota do Gentil e atenção para a comunidade do Mumbuca.A 

seguir o Presidente da Mesa solicitou a presença na próxima 

reunião de um representante do Executivo. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida Alves da Silva queiniciou dando 

boas vindas a dra. Mariana Fernandes, em seguida agradeceu 

a oportunidade de estar vereadoradesta casa, desejando um 

ano tranquilo e sem turbulências; agradeceu às pessoas que 

ajudaram a receber a deputada Alê Silva e se desculpou com 

relação ao incidente que ocorreu naquela ocasião; comunicou 

que em breve ocorrerá a audiência pública com a CEMIG e que 

está à disposição da população para o que precisarem. 

Seguindo, o Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a 

leitura das matérias inscritas na ordem do dia. Iniciou 
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informando que consta a entrada dos seguintes Projetos de 

lei: Projeto de lei 001/2022: “Dispõe sobre o reajuste do piso 

salarial mínimo para os servidores públicos municipais da 

prefeitura de rio vermelho”; Projeto de lei 002/2022: 

“Concede recuperação inflacionária sobre os vencimentos dos 

servidores públicos municipais de Rio Vermelho”; Projeto de 

lei 003/2022: “Institui o fundo municipal dos direitos da 

pessoa com deficiência – FMDP”; Projeto de lei 004/2022: 

“Ratifica o 1º termo aditivo do contrato de consórcio público 

para o desenvolvimento da microrregião da bacia do Suaçuí – 

COMBAS”; Projeto de lei 005/2022: “Cria o fundo municipal 

de proteção e defesa civil – FUNMPDEC do município de Rio 

Vermelho”; Projeto de lei 006/2022: “Institui no âmbito do 

Município de Rio Vermelho a taxa de serviço de coleta de lixo 

– TCL, e dá outras providências nos termos da lei federal nº 

14.026/2020, que trouxe nova redação a lei federal nº 

11.445/2007”; Projeto de lei 007/2022:“Dispõe sobre a 

revisão geral anual das remunerações dos vereadores e  

servidores da câmara municipal de Rio vermelho/MG para o 

exercício de 2022 e dá outras providências”. Ato continuo a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. 

Com a palavra o vereador Claudomiro não se manifestou. Com 
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a palavra o vereador Darci informou ao pessoal da 

Forquilhaque em breve a situação será resolvida. O vereador 

Daniel informou que está em contato com o secretário de 

obras para resolverem as demandas solicitadas. O Vereador 

Dilton cumprimentou e desejou bom trabalho à dra. Mariana e 

se colocou à disposição. Com a palavra o Vereador José Felipe 

Martins informou que o distrito de Pedra Menina será 

contemplado com calçamento de ruas e agradeceu ao 

secretário de obras por ter atendido suas solicitações com 

perfeição. Com a palavra a vereadora Lourdes Aparecida 

Lomba, que fez a leitura de carta aberta elaborada pelo 

movimento Legislativo, elaborada por 73 vereadores do 

estado de Minas Gerais. A seguir a vereadora Maria Aparecida 

pediu responsabilidade dos governantes com o dinheiro do 

povo. O presidente da Câmara agradeceu aos colegas 

vereadores e desejou que os imprevistos do ano passado não 

se repitam e que os vereadores possam realizar o trabalho da 

melhor maneira possível, em seguida agradeceu ao Prefeito e 

aos secretários e parabenizou a cidade de Rio Vermelho. Por 

fim a dra. Mariana Fernandes agradeceu ao vereadores pela 

oportunidade e expressou sua satisfação em poder trabalhar 

nesta Casa. Declarada por encerrada a reunião, eu, Vereador 
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Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata, que, depois 

de lida, se aprovada, segue assinada por todos os vereadores 

presentes. 

 


