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Ata nº 05 (cinco) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 05 (cinco) do mês de abril 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 140 a 142 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 a vereadora 

Lourdes Lomba solicitou uma ressalva à ata, para constar que 

manifestou apoio aos professores e demais educadores que se 

encontram em greve, e fez crítica ao governador responsável 

pelo caos neste momento. Seguindo a palavra foi decida aos 
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vereadores para manifestar sobre assuntos de interesse 

publico. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida, iniciou 

informando que hoje será apreciado pela Casa o projeto de 

resolução de criação da comissão permanente da saúde, assim 

como o projeto de lei de plano de cargos do Executivo, 

afirmando ter estudado a fundo este projeto, e pode 

comprovar que ele não afeta em nada os servidores, pelo 

contrario, ele abre portas para se ter mais funcionários 

necessários para o bom desempenho da administração 

pública, afirma ter questionado a questão dos agentes de 

saúde, uma vez que esta faltando mão de obra neste setor, 

mas foi esclarecida juntamente com a assessora jurídica da 

Casa esta questão. Por isso seu voto como membro da 

comissão competente foi favorável a este projeto. Com a 

palavra os vereadores Claudomiro Alves, Daniel Francisco e 

Darci Vaz agradeceram ao Prefeito e secretário de obras pelo 

empenho nas manutenções das estradas, e pediram aos 

munícipes que tenham um pouco de compreensão, que em 

breve todas as demandas de manutenção e limpeza das 

estradas serão sanadas. Com a palavra o vereador Dilton 

Simão disse aos munícipes que o projeto de reforma 

administrativa do Executivo é de fato necessário, fez uma 
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leitura muito profunda dele, e as duvidas que surgiram foram 

totalmente  sanadas pelo Executivo. Com a palavra o vereador 

José Felipe disse que em relação ao projeto de reforma 

administrativa é necessário e urgente que seja feito, pois está 

defasado o quadro de funcionários. Outra questão é que tem a 

informação que no plano de governo da atual gestão esta a 

possibilidade de se criar uma sub-sede da prefeitura no 

Distrito de Pedra Menina, por ser uma comunidade grande e 

com varias demandas que poderiam ser resolvidas na própria 

localidade, evitando assim que seus munícipes se desloquem 

desta distancia, espera que este plano possa se concretizar. 

Com a palavra a vereadora Lourdes Lomba agradeceu ao 

apoio dado a ela pela comunidade nesta árdua luta que é ser 

vereadora e representar o povo, tarefa esta que ela executa 

com grande honra. Seguindo agradeceu a presença de seus 

colegas professores, que mais uma vez se uniram para lutar 

pelos seus direitos. Estendeu seu apoio ao sindicato dos 

servidores públicos que sempre lutam pelos direitos dos 

servidores, buscando o melhor sempre, por isso em relação ao 

projeto de reforma administrativa ela ira votar a favor 

mediante as alterações feitas em acordo com o sindicato. 

Finalizando pediu ao Prefeito que assim como as ações 
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públicas da administração são divulgadas na radio local, que o 

Executivo também utilize esse veiculo de comunicação para 

divulgar todo e qualquer processo seletivo do município, e 

também os concursos e leilões de bens públicos. Com a 

palavra o vereador Marcone Ferreira relembrou aos 

munícipes da comunidade do Brejinho e Taquara Branca, que 

em breve será feito os reparos das estradas de determinadas 

áreas. Ato continuo o Presidente solicitou ao secretário da 

Mesa que realize a leitura das matérias inscritas no 

expediente do dia. Informou o mesmo que consta da ordem do 

dia indicação nº 008/2022: que “Solicita que a Secretaria de 

Cultura do Município de Rio Vermelho venha buscar um 

Studio de gravação musical para dar início a gravação do hino 

do Município de Rio Vermelho/MG, em melodia e vozes”. 

Informou ainda que consta da ordem do dia apresentação do 

3º relatório detalhado do quadrimestre anterior 2021, da 

secretaria municipal de saúde. No presente momento 

passamos à tribuna livre, como requerida pela Secretaria de 

Assistência Social Sra. katiuscia Moreira que usou do tempo 

para expor relatório de trabalho da pasta. Seguindo a palavra 

foi cedida conforme requerido pelo procurador do Sindicato 

dos Servidores Públicos de Rio Vermelho, Sr. Adilson 
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Menezes, que deu informações importantes sobre as 

tratativas do sindicato e Executivo sobre o projeto de lei nº 

010/2022. No presente momento passamos à tribuna livre 

requerida pelo Sr. Guilherme Nunes, que abordará o tema do 

desporto e lazer em nosso município. Dando seqüência a 

tribuna livre foi designada ao Prefeito Municipal Sr. Marcus 

Vinicius, que usou do tempo para expor informações breves 

sobre temas abordados hoje na tribuna livre, esclareceu 

pontos sobre o tema da reforma administrativa, bem como 

pontuou assuntos decorrentes da administração. Ato continuo 

o Secretário da Mesa informou que consta da ordem do dia 

apresentação do Relatório conclusivo da Comissão de Ética 

constituída para apurar a renúncia em desfavor do vereador 

André Luiz Lourenço. Tendo como conclusão que nos termos 

do Art. 69 do Regimento Interno, a Comissão de Ética, de 

forma unânime e conjunta, entende que é legitimo o pedido de 

renúncia e conclui pela extinção do mandato do vereador 

André Luiz Lourenço (Partido Liberal-PL) por motivo de 

renuncia por escrito. Com a palavra o Presidente informou 

que de acordo com o Art. 77 do Regimento Interno, o presente 

relatório conclusivo deverá ser discutido e votado em 

plenário, consultou, portanto os nobres colegas como votam 
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em relação ao relatório conclusivo da comissão de Ética. 

Sendo aprovado por todos os vereadores de acordo com o 

parecer da Comissão de Ética, em sendo assim, aprovado o 

relatório da comissão no sentido de declarar a perda do 

mandato do vereador André Luiz Lourenço por motivo de 

renúncia. Com a palavra o secretário informou que consta 

apresentação dos seguintes projetos de lei: Projeto de Lei nº 

012/2022 que “Institui o programa mulher forte, destinado ao 

apoio de mulheres em situação de violência domestica e 

familiar” e projeto de lei nº 013/2022 que “Institui o 

programa de equipe de saúde da família (ESF) e atendimento 

médico nas creches municipais no âmbito do Município de Rio 

Vermelho e da outras providencias”. Seguindo os trabalhos o 

secretário informou que consta votação do projeto de 

resolução 002/2022 que “Institui a Comissão Permanente da 

Educação, acrescentando-a ao rol do parágrafo único do Art. 

37 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho”. Neste instante realizou a leitura do parecer 

favorável da comissão de legislação e justiça referente a este 

projeto de resolução. O Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam, sendo aprovado por unanimidade o 

projeto de resolução nº 002/2022. Consta votação do projeto 
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de resolução 003/2022 que “Institui a Comissão Permanente 

da Saúde, acrescentando-a ao rol do parágrafo único do Art. 

37 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho”. Neste instante realizou a leitura do parecer 

favorável da comissão de legislação e justiça referente a este 

projeto de resolução. O Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam, sendo aprovado por unanimidade o 

projeto de resolução nº 003/2022.  Consta ainda primeiro 

turno de votação do projeto de lei nº 008/2022 que “Institui o 

programa de cooperação e código sinal vermelho no âmbito 

do município de Rio Vermelho, visando o combate e a 

prevenção à violência contra a mulher”, após a leitura do 

parecer favorável da comissão competente, o presidente 

questionou aos vereadores como votam, sendo aprovado por 

toda a Edilidade presente. Primeiro turno de votação o 

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

especifica e da outras providências”, após a leitura do parecer 

favorável da comissão competente, o presidente questionou 

aos vereadores como votam, sendo aprovado por toda a 

Edilidade presente. Primeiro turno de votação do Projeto de 

Lei nº 010/2022 que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e vencimentos dos servidores pertencentes ao 
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quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho”, 

após a leitura do parecer favorável da comissão competente, o 

presidente questionou aos vereadores como votam, sendo 

aprovado por unanimidade. No presente momento a palavra 

foi cedida aos vereadores para manifestação final. Com a 

palavra o vereador José Felipe pediu aos colegas que estudem 

com muita atenção o projeto 012 e que qualquer sugestão 

para enriquecê-lo será muito bem vinda. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida agradeceu aos colegas pela 

aprovação da comissão permanente da saúde, que será uma 

ferramenta muito útil a todos, uma vez que ela já esta em 

contato com deputados em busca de verbas para a área da 

saúde e diante do seu pedido os mesmos a orientaram a criar 

esta comissão para ter um caminho mais correto e rápido de 

ajudar o município. Com a palavra o Presidente esclareceu 

que esta comissão constituída pela Casa, não terá poder de 

angariar recursos para a saúde, esta comissão será mais uma 

comissão fiscalizadora, que já é o papel que nós, como 

vereadores desempenhamos. Por fim o presidente agradeceu 

a Sra. Joana Santos de Oliveira pelo excelente trabalho feito 

nesta Casa, durante as férias da nossa servidora. Declarada 

por encerrada a reunião, eu, Vereador Secretário da Mesa 
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Diretora, lavrei a presente ata, que, depois de lida, se 

aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes. 

      

                       

               


