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Ata nº 07 (sete) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 03 (três) do mês de maio 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: Claudomiro Alves da Silva, Daniel 

Francisco de Souza, Darci Vaz do Nascimento, Dilton Antônio 

Simão, José Felipe Martins, Lourdes Aparecida de Jesus Lomba 

e Marcone Aparecido Ferreira dos Santos. Em seguida, a ata da 

reunião anterior foi lida e aprovada. Neste instante o 

Presidente informou que a vereadora Maria Aparecida Alves da 

Silva não pode comparecer à reunião por motivos de saúde. Em 

seguida a palavra foi cedida a secretária de Assistência Social 

Sra. Katiuscia Moreira, que usou do espaço para apresentar 

relatórios dos trabalhos desenvolvidos pelo setor de 

assistência social do Município. Ato continuo a palavra foi 
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cedida aos vereadores para manifestação sobre assuntos de 

interesse público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva agradeceu ao Prefeito e secretário de obras pelas 

demandas solicitadas por ele e resolvidas pelo Executivo, 

trazendo benefícios aos moradores, agradeceu ainda ao 

vereador José Felipe que está ajudando muito nestas obras, 

trazendo seu conhecimento para benefício da população em 

geral. Com a palavra os vereadores Daniel Francisco de Souza 

e Darci Vaz do Nascimento agradeceram ao Executivo pelas 

obras de manutenção nas estradas, pedindo a população que 

tenham paciência, que em breve as obras programadas serão 

executadas. Com a palavra o vereador José Felipe Martins 

agradeceu ao colega Claudomiro pelas palavras, afirmando que 

fez uma promessa a ele mesmo, que neste mandato iria 

contribuir com um pouco do seu conhecimento de construção 

civil para auxiliar no máximo que puder os munícipes. Com a 

palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos 

agradeceu ao Prefeito pela obra de calçamento das ruas do 

Bairro Torrado, que era uma obra solicitada por muitos colegas 

aqui nesta Casa, e que está sendo executada de maneira 

brilhante. Ato continuo o Presidente solicitou ao secretário da 

Mesa que realizasse a leitura das matérias inscritas na Ordem 
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do dia. Informou que consta apresentação do Projeto de Lei nº 

011/2022 que “Dispõe sobre aprovação do loteamento urbano 

denominado Madragoa II e da outras providencias”. Consta 

ainda segundo turno de votação do Projeto de Lei nº 012/2022 

que Institui o programa mulher forte, destinado ao apoio às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar e da 

outras providências. 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 segundo 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”. Neste instante o 

Presidente consultou portanto aos vereadores como votam em 

relação ao Projeto 013/2022, sendo aprovado por toda a 

Edilidade presente. Neste instante o Presidente agradeceu a 

presença do Deputado Estadual Gustavo Valadares em um 

encontro de lideranças aqui na cidade, agradeceu ainda pelo 

empenho e dedicação do Prefeito Marcus Vinicius na busca por 

recursos, lutando pela melhoria de nossa cidade.  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. 

    


