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Ata nº 04 (quatro) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 15 (quinze) 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, 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. Em seguida, a ata da reunião 

anterior foi lida e aprovada. Neste instante o Presidente cedeu 

a palavra aos vereadores para manifestação sobre assuntos de 

interesse publico. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

fez um desabafo onde informou à população que eles na 

função de vereador estão aqui para trabalhar por todo o 
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município, e não apenas para determinadas regiões. Informou 

ainda aos moradores das comunidades de Mundo Velho, 

Mercês de Fortaleza e Serra do Gavião, que as manutenções 

das estradas em breve serão iniciadas nestas regiões. Com a 

palavra o vereador Daniel Francisco informou aos munícipes 

que o executivo esta desempenhando um bom trabalho nas 

manutenções das estradas, porem nosso município é muito 

grande, por isso pede a todos um pouco de calma que o 

trabalho esta sendo feito. Com a palavra o vereador Darci Vaz 

agradeceu ao secretário de obras pelo pronto atendimento a 

seu pedido de colocação de mais algumas lixeiras no Bairro 

Magalhães. Com a palavra o vereador Dilton Simão informou 

aos moradores da comunidade do Córrego do Ouro e Grotão 

que esteve em conversa com o secretário de obras e foi 

informado pelo mesmo que assim que possível as maquinas 

serão destinadas a manutenção daquela região. Com a palavra 

o vereador José Felipe informou aos moradores da 

comunidade do Quilombo que o reparo na ponte terá inicio 

ainda esta semana, agradeceu ainda ao Executivo pela obra de 

calçamento de uma Rua no Distrito de Pedra Menina. Com a 

palavra a vereadora Lourdes Lomba agradeceu ao Tenente 

Pacheco pelo gesto de empatia e sensibilidade em virtude da 
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data que celebra o mês internacional da mulher, 

parabenizando ainda pelo excelente trabalho desenvolvido 

por ele em nosso município. Informou que hoje entrará mais 

um projeto de nossa autoria, o qual institui o programa de 

cooperação e código sinal vermelho no município de Rio 

Vermelho, visando o combate e a prevenção à violência contra 

a mulher, o objetivo deste projeto é que a mulher em situação 

de risco ou violência domestica possa sinalizar e efetivar 

pedido de socorro e ajuda dizendo sinal vermelho, onde o 

protocolo básico deste projeto consiste em um efetivo 

reconhecimento do pedido de ajuda por qualquer membro da 

sociedade. Finalizando fez um desabafo sobre as inúmeras 

greves e paralisações que estão acontecendo no estado de 

Minas Gerais. Com a palavra o vereador Marcone Ferreira 

informou a comunidade do Brejinho que a manutenção das 

estradas das rotas escolares foi feita e que em breve as demais 

estradas serão contempladas com as manutenções 

necessárias. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 

iniciou explicando que hoje daria entrada no projeto de 

resolução que cria a Comissão Permanente da Saúde em nosso 

município, porem existe um acordo de liderança na Casa em 

que é obrigatório que todos os vereadores tenham acesso aos 
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projetos 48 horas antes que eles subam para o plenário, por 

isso se ela coloca-se o projeto em pauta hoje, estaria 

quebrando este acordo, uma vez que ela não distribuiu o 

projeto para todos os seus colegas em tempo hábil, mas 

acredita que esta comissão terá a aprovação pela Casa sim, ela 

entrara na pauta da próxima reunião e precisa de seis votos 

favoráveis para ser criada, mas diante de sua importância 

acredita que os colegas darão seu voto favorável. Usando da 

palavra o Presidente informou que mais cedo foi realizada 

uma reunião com o engenheiro do Município Sr. Kássio, onde 

o mesmo informou sobre as tratativas de criação da defesa 

civil no município, que já se encontra ativa e nas paginas das 

redes sociais do Executivo e Legislativo os munícipes podem 

encontrar as informações adequadas. Terminado o expediente 

passamos a ordem do dia, o qual solicitou ao secretário da 

mesa que realizasse a leitura das matérias inscritas. Informou 

o mesmo que receberam da Secretaria de Saúde apresentação 

do 1º e 2º relatório detalhado do quadrimestre anterior do 

ano de 2021, informando que referidos relatórios se 

encontram disponíveis na secretaria da Casa para analise de 

todos. Seguindo informou que de entrada o Projeto de Lei nº 

008/2022 que “Institui o programa de cooperação e código 
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sinal vermelho no âmbito do município de Rio Vermelho, 

visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher”, 

Projeto de Lei nº 009/2022 que “Altera o nome de Ruas que 

especifica e da outras providências”; e Projeto de Lei nº 

010/2022 que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

vencimentos dos servidores pertencentes ao quadro de 

pessoal da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho”. No 

presente momento a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação final. Com a palavra o vereador Claudomiro 

solicitou ao secretário de saúde que dê uma acelerada na 

finalização e entrega do posto de saúde da comunidade de 

Mercês de Fortaleza, uma vez que a população esta muito 

necessitada deste atendimento. Com a palavra o vereador 

Dilton Simão reforçou as palavras da colega Maria Aparecida 

quanto à apresentação dos projetos de resolução da criação 

das comissões permanentes de saúde e educação, informando 

que este acordo de lideranças existe e é muito importante que 

seja seguido por todos, portanto na próxima reunião ambos os 

projetos serão apresentados de forma correta. Com a palavra 

a vereadora Maria Aparecida fez um breve relato onde 

informou a todos que além do Executivo e do Legislativo a 

população também tem suas obrigações em cuidar e zelar 
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pela nossa cidade. Com a palavra a vereadora Lourdes Lomba 

fez um relato sobre fatos que ocorreram com ela dentro desta 

Casa. Neste instante o Presidente também apresentou seu 

relato sobre fatos ocorridos na Casa, envolvendo a vereadora 

Lourdes. Com a palavra o vereador José Felipe informou aos 

moradores do Distrito de Pedra Menina que na semana 

passada, ele e a advogada da Casa foram ate o Fórum para 

reivindicar a volta do cartório na comunidade de Pedra 

Menina, e seguindo orientação do juiz Dr. Danilo, será feito um 

abaixo-assinado para efetivar esse pedido, por isso pede a 

todos os moradores da comunidade que assinem este abaixo-

assinado. 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. 

          


