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Ata nº 03 (três) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 03 (três) do mês de março 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, Dilton Antônio Simão, José Felipe Martins, 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, Marcone Aparecido 

Ferreira dos Santos e Maria Aparecida Alves da Silva. Em 

seguida, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Neste 

instante o Presidente informou que o vereador Darci Vaz do 

Nascimento justificou sua ausência por motivos de saúde. Ato 

continuo a palavra foi cedida a Secretária Municipal de 

Educação, que usou da tribuna livre para apresentar relatório 

dos trabalhos desenvolvidos por sua pasta. Seguindo a 

palavra foi cedida aos vereadores para se manifestarem. O 
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vereador Daniel relembrou os problemas das estradas rurais, 

bem como agradeceu ao Prefeito e secretário de obras pelo 

pronto atendimento a seu pedido. O vereador Dilton 

parabenizou a secretária de educação pelo trabalho 

desenvolvido, aproveitou para informar a comunidade do 

Salema sobre o processo para implantação do poço artesiano. 

O vereador José Felipe fez agradecimentos ao secretário de 

obras e aos munícipes que estão cedendo cascalho para 

manutenção das estradas. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Lomba citou problemas enfrentados pelo Município 

relacionados às fortes chuvas, bem como relembrou os 

problemas no abastecimento de água para algumas 

comunidades, neste caso especifico da comunidade do Viana 

que esta enfrentando o problema com a bomba de água. Com 

a palavra o vereador Marcone informou sobre a limpeza e 

manutenção das estradas rurais. Com a palavra a vereadora 

Maria Aparecida informou que obteve ajuda dos colegas 

Daniel e Claudomiro em conseguir cascalho para manutenção 

na Rua Osmar Dayrell, entre outras ruas, afirmando que 

diante a ajuda dos colegas esse serviço poderá ser iniciado 

mais rápido. Seguindo o Presidente cedeu a palavra ao Dr. 

Jeisiel Ferreira para uso da tribuna Livre, com a palavra o 
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mesmo informou que está representando legalmente o 

vereador licenciado André Luiz Lourenço, o qual enviou uma 

carta oficial contendo seu pedido de Renúncia ao cargo de 

vereador do Município de Rio Vermelho, em seguida o Dr. 

Jeisiel realizou a leitura do documento na integra. Dando 

continuidade o Presidente solicitou ao secretario que 

realizasse a leitura das matérias inscritas na ordem do dia. 

Informou que consta apresentação do parecer prévio do 

Tribunal de Contas referente à prestação de contas municipal 

do Exercício de 2019, juntamente com ele consta Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2022 que “Dispõe sobre contas 

anuais de governo, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal do exercício financeiro de 2019 ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais- TCE”, decreto este 

favorável. Neste instante o Presidente questionou aos nobres 

vereadores como votam em relação à Prestação de Contas do 

Poder Executivo referente ao Exercício Financeiro de 2019. 

Votando favorável de acordo com o parecer do Tribunal de 

Contas os vereadores; Claudomiro Alves da Silva, Daniel 

Francisco de Souza, Dilton Antônio Simão, José Felipe Martins, 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, Marcone Aparecido 

Ferreira dos Santos, Maria Aparecida Alves da Silva e Jairo 
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Claudino de Souza Câmara Filho. Aprovado, por tanto, por 

unanimidade, o parecer prévio da Prestação de Contas 

Municipal, Exercício 2019. Ato continuo, informou o 

secretário que consta em turno único, Projeto de Resolução nº 

001/2022 que “Dispõe sobre a realização de Audiência 

Pública cuja pauta é; Deficiência na prestação de serviços da 

CEMIG”, que ocorrera no dia 31/03/2022 as 13H. Seguindo o 

Presidente colocou em votação o Projeto de Resolução 001, 

sendo aprovado por toda a Edilidade presente. Dando 

seqüência o secretário informou que consta da ordem do dia 

segundo turno de votação de alguns projetos. Seguindo, foram 

votados e aprovados em segundo turno os seguintes projetos: 

Projeto de lei nº 001/2022 que “Dispõe sobre o reajuste do 

piso salarial mínimo para os servidores Públicos Municipais”; 

Projeto de lei nº 002/2022 que “Concede recuperação 

inflacionária sobre os vencimentos dos servidores públicos 

Municipais”; Projeto de lei nº 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 nº 005/2022 que “Cria o fundo 

municipal de proteção e defesa civil”; Projeto de lei nº 

006/2022: “Institui no âmbito do Município de Rio Vermelho 
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a taxa de serviço de coleta de lixo – TCL”; e Projeto de lei nº 

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 

o vereador Dilton reforçou as palavras da colega Lourdes 

sobre a importância do abastecimento de água, e também 

disse que as ruas aqui da cidade que necessitam de 

manutenção terão em breve este trabalho iniciado. Com a 

palavra a vereadora Lourdes Lomba informou que o 

secretário de obras se prontificou a ir à comunidade do Viana 

para analise da situação e possível solução. Por fim convidou a 

todas as mulheres para o encontro que acontecerá no sábado 

dia 05 de março na quadra da Chapadinha, em comemoração 

ao dia internacional da mulher. Com a palavra a vereadora 

Maria Aparecida reforçou o convite da colega, para que todas 

as mulheres tenham a oportunidade de participar deste 

encontro. Com a palavra o vereador José Felipe parabenizou a 

todas as mulheres por este dia mais que merecido. Com a 

palavra o vereador presidente Jairo agradeceu a todos os 

gestos de carinho recebido por ele e sua família neste 

momento difícil, que foi a perda de seu pai. Declarada por 
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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. 

 


