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Ata nº 06 (seis) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 19 (dezenove) 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 à 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: Daniel 

Francisco de Souza, Darci Vaz do Nascimento, 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. Neste instante o Presidente 

informou que os vereadores Claudomiro Alves da Silva e 

Marcone Aparecido Ferreira dos Santos informaram com 

antecedência que não poderiam comparecer a esta reunião por 

motivos particulares. Seguindo a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação. Com a palavra o vereador 

Dilton Simão que deixou suas condolências aos familiares da 
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Sra. Aurelina(Ninha). Com a palavra a vereadora Lourdes 

Lomba destinou suas condolências aos familiares da Senhora 

Aurelina (Ninha) que foi uma amiga e uma pessoa muito 

especial. Estendeu suas condolências aos familiares do jovem 

Ilsherman Barroso pela sua partida, destinou condolências a 

todos que perderam entes queridos nestes dias, desejando que 

o Senhor dê força e sabedoria para entender os seus preceitos. 

Com a palavra a vereadora Maria Aparecida informou sobre as 

votações favoráveis pela comissão de legislação, relacionadas 

as leis que serão votadas em segundo turno hoje. Seguindo 

deixou suas condolências a todas as famílias enlutadas, 

pedindo a Deus que conforte a todos. Com a palavra o 

presidente em nome da Câmara Municipal destinou 

condolências aos familiares de Aurelina Machado (Ninha) e 

Ilsherman Barroso, pedindo a Deus que dê o conforto a todos. 

Iniciando a ordem do dia o secretário informou que consta 

entrada do Projeto de Lei nº 014/2022 de autoria do Executivo, 

que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2023 e da outras providências”. Seguindo 

informou que consta deliberação em primeiro turno de 

votação, do Projeto de Lei nº 012/2022 que Institui o programa 

mulher forte, destinado ao apoio às mulheres em situação de 
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violência doméstica e familiar e da outras providências, 

informando que a comissão de constituição, legislação e justiça 

emitiu de forma unanime, parecer favorável à tramitação do 

projeto. Neste instante o Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam em relação ao Projeto 012/2022, 

sendo aprovado por toda a Edilidade presente. Ato continuo o 

secretário informou que consta primeiro turno de votação do 

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”, informando que a comissão de 

constituição, legislação e justiça emitiu de forma unanime, 

parecer favorável à tramitação do projeto. O Presidente 

consultou portanto aos vereadores como votam em relação ao 

Projeto 013/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade 

presente. Dando sequência o secretário informou que consta 

da ordem do dia deliberação em segundo turno de votação em 

relação ao 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”, o Presidente consultou aos nobres 

vereadores como votam em relação ao projeto 008/2022, 
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sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Seguindo 

o secretário informou constar segundo turno de votação do 

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

especifica e da outras providências”, que após votação restou 

aprovado por toda a Edilidade presente. Ato continuo informou 

o secretário que consta segundo turno de votação do 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”, 

neste instante o Presidente consultou aos nobres vereadores 

como votam em relação ao Projeto 010/2022, sendo aprovado 

por todos os vereadores presentes. Finalizando os trabalhos a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. Com 

a palavra o vereador José Felipe deixou seu abraço de 

condolências a família do Sr. Nivaldo Nunes Barbosa, que foi 

um grande amigo, e pede a Deus que conforte a todos nesta 

hora difícil. Com a palavra a vereadora Lourdes Lomba 

parabenizou a Rádio comunitária River FM que no próximo dia 

21 completará 24 anos de comunicação oficial, servindo a 

todos os rio-vermelhenses. Declarada por encerrada a reunião, 

eu, Vereador Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata, 
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que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os 

vereadores presentes. 

       


