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Ata nº 10 (dez) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 07 (sete) do mês de junho 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 

ao Secretário de Saúde Sr. Jhony Carlos, que usou do tempo 

para expor relatórios dos trabalhos desenvolvidos por sua 

pasta. Seguindo a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação sobre assuntos de interesse público. Com a 

palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva aproveitou para 

pedir um pouco de paciência a todos os munícipes que 
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necessitam de manutenção nas suas estradas, porque o 

Executivo esta sim trabalhando com muita dedicação neste 

sentido, e ele sempre está cobrando estas obras, mas é preciso 

entender que o Município é muito extenso, por isso demanda 

tempo para todos serem atendidos. Com a palavra o vereador 

Daniel Francisco de Souza informou aos moradores da 

comunidade do Matão e demais comunidades vizinhas, que a 

máquina ira retornar a essas comunidades para finalizar todas 

as demandas destas regiões. Com a palavra o vereador Darci 

Vaz do Nascimento agradeceu ao Prefeito e Secretário de obras 

pelo belo trabalho de cascalhamento que está sendo feito na 

comunidade do Magalhães. Com a palavra o vereador Dilton 

Antônio Simão parabenizou a secretaria de esporte pelo 

incentivo e realização de eventos esportivos, que estão 

retornando a nossa comunidade. Com a palavra o vereador José 

Felipe Martins aproveitou para informar aos moradores da 

Barra do Quilombo que na primeira semana de julho eles irão 

realizar um grande sonho da comunidade, que é refazer a 

ponte. Com a palavra a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus 

Lomba disse estar feliz em saber que será feito em média dez 

poços artesianos nas comunidades, incluindo o Caraça. 

Parabenizou a secretária de esportes na pessoa do Jeferson 
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pelo programa Geração Esporte, que está motivando muito as 

crianças. Com a palavra o vereador Marcone Aparecido 

Ferreira dos Santos pediu à população que tenha um pouco 

mais de paciência com relação as estradas que ainda não 

receberam as manutenções necessárias, é preciso entender 

que o processo requer muitas etapas, mas que em breve todos 

serão comtemplados. Ato continuo deu início a ordem do dia, 

no qual o Presidente pediu ao secretário que realizasse a 

leitura das matérias inscritas. Informou o mesmo que consta 

Indicação da vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, 

que solicita ao Executivo serviço de limpeza da rua principal e 

da rua que dá acesso à escola da comunidade de São Gregório. 

Consta apresentação do Projeto de Lei nº 016/2022 que 

“Institui o Programa de saúde bucal aos alunos do Ensino 

Fundamental das Escolas Públicas Municipais de Rio Vermelho 

e da outras providencias”. Projeto de Lei nº 017/2022 que 

“Institui o Hino Oficial do Município de Rio Vermelho/MG, com 

letra de José Vicente e melodia de Chiquinho Leandro e da 

outras providências”.  E Projeto de Lei nº 018/2022 que 

“Dispõe sobre a execução do Hino Nacional e do Hino do 

Município de Rio Vermelho/MG nas escolas de ensino 

fundamental e médio, e da outras providencias”. Dando 
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continuidade o secretário informou que consta segundo turno 

de votação do 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. Consta segundo 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. Seguindo informou que consta 

segundo turno de votação 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”, sendo colocado em votação o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Finalizando a palavra foi cedida 

aos vereadores para manifestação final. Com a palavra o 

vereador Claudomiro Alves disse que o Projeto que institui o 

programa saúde bucal é uma iniciativa dele juntamente com o 

colega José Felipe, e que será de suma importância para nossas 

crianças. Com a palavra o vereador José Felipe reforçou as 
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palavras do colega Claudomiro, referente ao projeto do 

programa de saúde bucal, que será essencial para as crianças, 

dando a elas um auxilio nos cuidados básicos. Por fim 

agradeceu ao secretário de saúde pelo excelente trabalho 

desempenhado, sempre se mostrando atento e prestativo com 

as demandas apresentadas. Com a palavra a vereadora Maria 

Aparecida disse que os três projetos apresentados na Casa hoje 

são muito importantes, um irá trazer os primeiros cuidados 

para a saúde bucal das crianças, servira como uma prevenção, 

os outros dois projetos trará de volta o patriotismo. 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.            


