
1 
 

Ata nº 02 (dois) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 15 (quinze) 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, Marcone 

Aparecido dos Santos, Dilton Antônio Simão, José Felipe 

Martins, Lourdes Aparecida de Jesus Lomba e Maria 

Aparecida Alves da Silva. Em seguida, a ata da reunião 

anterior foi lida e aprovada. Seguindo a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestarem. Os vereadores Claudomiro, 

Daniel, Darci, Dilton, José Felipe e Marcone deram atenção 

especial ao pedido da população sobre as condições das 

estradas rurais por causa das fortes chuvas. Com a palavra a 
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vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba citou o dia 

internacional das mulheres na ciência. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida Alves da Silva informou que todos 

os projetos votados foram analisados pela Comissão. A seguir 

fez uso da Tribuna Livre o Tenente Pacheco, pronunciando em 

seguida o Porta Voz do Executivo. Seguindo, o Presidente 

solicitou ao Secretário que realizasse a leitura das matérias 

inscritas na ordem do dia. Iniciou informando que consta a 

entrada de Denúncia da Mesa da Diretora contra o Vereador 

André Luiz Lourenço, ocasião em que foi instituída a Comissão 

de Ética composta pela Presidente Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba, Vice Presidente Marcone Aparecido dos Santos e 

Relator Claudomiro Alves da Silva, escolhidos por sorteio.  Em 

seguida foram lidas as Indicações. Seguindo, foram votados e 

aprovados em primeiro turno os seguintes projetos: Projeto 

de lei 001/2022 que “Dispõe sobre o reajuste do piso salarial 

mínimo para os servidores Públicos Municipais”; Projeto de 

lei 002/2022 que “Concede recuperação inflacionária sobre os 

vencimentos dos servidores públicos Municipais”; Projeto de 

lei 004/2022 que “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 que “Cria 
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o fundo municipal de proteção e defesa civil”; Projeto de lei 

006/2022: “Institui no âmbito do Município de Rio Vermelho 

a taxa de serviço de coleta de lixo – TCL”; Projeto de lei 

007/2022: “Dispõe sobre a revisão geral anual das 

remunerações dos Vereadores e Servidores da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG”. Ato continuo a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestação final. Com a palavra 

os vereadores Claudomiro Alves da Silva e Maria Aparecida 

Alves da Silva reiteraram a importância de fazer BO contra a 

CEMIG. Os vereadores Darci, Daniel e Marcone Aparecido dos 

Santos não se manifestaram. O vereador José Felipe pediu 

atenção à COVID e solicitou a presença do administrador do 

Hospital para explicar a atual situação financeira da 

Instituição. O vereador Dilton fez um apelo para o aumento 

dos casos de COVID e a vereadora Lourdes pediu prioridade 

na manutenção da estrada do Mumbuca. Por fim o Presidente 

da Câmara agradeceu aos colegas Vereadores. Declarada por 

encerrada a reunião, eu, Vereador Secretário da Mesa 

Diretora, lavrei a presente ata, que, depois de lida, se 

aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes. 
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