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Ata nº 08 (oito) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 17 (dezessete) 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. 

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 palavra foi cedida a Secretária de Educação Sra. 

Vanusa Braga, que usou do espaço para apresentar relatórios 

dos trabalhos desenvolvidos pela secretária de educação do 

Município. Cedida a palavra ao Secretário Municipal de Obras 

Sr. Agnaldo Coelho, que iniciou apresentando relatórios dos 

serviços finalizados e também dos serviços em andamento pela 
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secretaria de obras do Município, aproveitou ainda para passar 

algumas instruções aos munícipes. Seguindo a palavra foi 

cedida ao pastor da Igreja Assembleia de Deus, Sr. Roberto dos 

Santos. Ato continuo a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação sobre assuntos de interesse público. Com a 

palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva iniciou 

agradecendo a presença do secretário de obras, sendo muito 

importante todos os esclarecimentos por ele prestados hoje, 

para que assim a população tenha ciência dos trabalhos e da 

demanda, por isso pede paciência a todos, que o mais breve 

possível as obras necessárias serão executadas. Coma a palavra 

o vereador Daniel Francisco de Souza informou aos moradores 

da comunidade do São Gregório que em breve irá fazer a 

medição das ruas que necessitam de calçamento, e que esta 

obra será executada.  Com a palavra o vereador Darci Vaz do 

Nascimento disse aos moradores do Bairro Magalhaes que 

esteve em uma conversa com o Prefeito no qual garantiu que 

será feito o projeto para reforma da quadra poliesportiva da 

comunidade. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão 

agradeceu a presença dos secretários nesta reunião, para 

mostrar a transparência que esse governo trabalha. Disse 

ainda sobre a lei aprovado por esta Casa referente ao plano de 



3 
 

cargos e carreiras e reestrutura administrativa, em especifico 

falou sobre a secretaria municipal de esporte e lazer, que será 

reestabelecida, visando o bem estar de toda a população. Com 

a palavra o vereador José Felipe Martins parabenizou ao 

secretário de obras Agnaldo por sua dedicação e luta pela 

melhoria do nosso Município. Com a palavra a vereadora 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba iniciou pedindo a união de 

todos nesta Casa em prol da população, aproveitou para 

solicitar as manutenções e reparos de algumas comunidades 

rurais que a muito tempo estão esquecidas pelas autoridades 

que passaram pelo nosso Município, por fim agradeceu aos 

deputados que muito fazem por nosso Município, destinando 

emendas para a nossa cidade. Com a palavra o vereador 

Marcone Aparecido Ferreira dos Santos aproveitou o tempo 

para agradecer ao Prefeito e secretário de obras pelo empenho 

em cuidar das nossas estradas, afirmando que o trabalho que 

está sendo feito pela empresa contratada é de excelente 

qualidade. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida Alves 

da Silva agradeceu ao secretário Agnaldo e sua equipe por 

sempre estarem disponíveis para ouvi-la, e atender com total 

cuidado as necessidades de infraestrutura dos munícipes. 

Seguindo disse que o projeto de loteamento está em total 
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acordo com a legalidade, assim como a lei de diretrizes 

orçamentarias, ambas passaram pela comissão responsável e 

receberam aval para seguir os tramites de votação. 

Terminando o expediente passou a ordem do dia, onde o 

Presidente solicitou ao secretário da Mesa Diretora que 

realizasse a leitura das matérias inscritas. Informou o mesmo 

que consta apresentação do Projeto de Lei nº 015/2022 que 

“Altera o plano de cargos, carreiras e salários e a estrutura 

administrativa dos servidores públicos da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho, alterando a Lei Municipal 1.093/2009 e da 

outras providências”. Seguindo informou que consta primeiro 

turno de votação em relação ao Projeto de Lei nº 011/2022 que 

“Dispõe sobre aprovação do loteamento urbano denominado 

Madragoa II e da outras providencias”. Neste instante o 

Presidente questionou aos nobres colegas como votam em 

relação ao Projeto de Lei nº 011/2022, sendo aprovado por 

toda a Edilidade. Ato continuo informou o secretário que 

consta primeiro turno de votação 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”. Colocado em votação, o projeto foi 

aprovado por toda a Edilidade. Dando sequência aos trabalhos 



5 
 

a palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. 

Com a palavra a vereadora Lourdes Lomba parabenizou e 

agradeceu aos servidores que trabalham na limpeza pública da 

nossa cidade. Com a palavra o vereador José Felipe informou 

aos moradores da comunidade de Pedra Menina que o projeto 

de se criar uma subprefeitura no distrito ira de fato acontecer, 

sendo uma promessa de campanha do Prefeito Markão, e que 

se Deus permitir até o fim do mês de Junho será iniciado. 

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. 

    

                                    


