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Ata nº 11 (onze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 21 (vinte e um) 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, 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. Informou o Presidente que o vereador 

Daniel Francisco de Souza apresentou justificativa por sua 

ausência por motivos de saúde. Neste instante a palavra foi 

cedida a Secretária de Educação Sra. Vanusa Braga, que usou 

do tempo para expor relatórios dos trabalhos desenvolvidos 

por sua pasta. Cedida a palavra ao Secretário de Esporte Sr. 

Jeferson Araújo, que expos informações acerca dos trabalhos 
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do seu setor. Seguindo a palavra foi cedida aos vereadores para 

manifestação sobre assuntos de interesse público. Com a 

palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva fez um relato 

sobre alguns problemas enfrentados por motoristas da zona 

rural que trazem pessoas até a cidade em seus veículos, e estão 

sendo denunciados de forma covarde e injusta. Com a palavra 

o vereador Dilton Antônio Simão informou que em conversa 

com o engenheiro do Munícipio sobre as indicações feitas 

relacionadas à segurança pública, mais especifico sobre a 

colocação de lombadas em determinadas ruas, foi informado 

que está em execução o projeto relacionado a este empasse, e 

devido a questão eleitoral, este projeto volta a ser trabalhado 

no mês de agosto. Com a palavra o vereador José Felipe Martins 

usou do tempo para agradecer as pessoas que usam do tempo 

para buscar ajudar aos mais necessitados, hoje em especial 

agradece aos que buscam ajudar a Casa Laranja, que faz um 

belíssimo trabalho acolhendo e cuidando de crianças em 

situação de vulnerabilidade. Com a palavra a vereadora 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, fez um desabafo 

relacionado ao trator de pequeno porte que foi recebido ano 

passado para utilização da agricultura familiar, e que estava a 

quase um ano abandonado e se deteriorando, por isso pede que 
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episódios como esse não se repita, pois os bens recebidos 

precisam ser utilizados em prol da comunidade, seguindo disse 

estar muito feliz pelo início das obras no Bairro da Cascalheira. 

Com a palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos 

Santos mais uma vez informou aos moradores do Brejinho que 

em breve as estradas que faltam receber manutenção serão 

feitas, bem como a obra para a finalização da limpeza do campo 

de futebol da comunidade. Com a palavra a vereadora Maria 

Aparecida Alves da Silva fez um relato favorável ao secretário 

de agricultura, reforçando o cuidado e atenção que o mesmo 

tem com o trabalho. Aproveitou para agradecer e parabenizar 

muito ao prefeito Markão pelo início do sonho das obras do 

Bairro Cascalheira, que trará dignidade a inúmeras famílias. 

Dando continuidade o Presidente solicitou ao Secretário da 

Mesa Diretora que realize a leitura das matérias constantes do 

expediente do dia. Informou que consta votação em turno 

único de Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022 que 

“Dispõe sobre contas anuais de governo, prestadas pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2020 

ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais- TCE”, decreto 

este favorável. Neste instante o Presidente questionou aos 

nobres vereadores como votam em relação à Prestação de 
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Contas do Poder Executivo referente ao Exercício Financeiro 

de 2020. Votando favorável de acordo com o parecer do 

Tribunal de Contas os vereadores; Claudomiro Alves da Silva, 

Darci Vaz do Nascimento, Dilton Antônio Simão, José Felipe 

Martins, Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, Marcone 

Aparecido Ferreira dos Santos, Maria Aparecida Alves da Silva 

e Jairo Claudino de Souza Câmara Filho. Aprovado, por tanto, 

por unanimidade, o parecer prévio da Prestação de Contas 

Municipal, Exercício 2020. Ato continuo o Presidente solicitou 

ao secretário da Mesa que realize a leitura das matérias 

inscritas da ordem do dia. Informou que consta deliberação em 

primeiro turno de votação dos seguintes projetos de Lei; 

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”, sendo 

colocado em votação foi aprovado por toda a Edilidade 

presente. 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”, colocado em votação restou aprovado por toda 

a Edilidade presente. E Projeto de Lei nº 018/2022 que “Dispõe 

sobre a execução do Hino Nacional e do Hino do Município de 
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Rio Vermelho/MG nas escolas de ensino fundamental e médio, 

e da outras providencias”, colocado em votação foi aprovado 

por toda a Edilidade presente. Finalizando os trabalhos a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. Com 

a palavra o vereador Dilton parabenizou ao Prefeito pelo início 

das obras do Bairro Cascalheira, afirmando ser imensa a 

felicidade em poder presenciar um sonho tão grande, de toda 

uma população, se tornando realidade. Com a palavra o 

vereador José Felipe disse estar imensamente feliz pelo início 

das obras do Bairro Cascalheira, um sonho do Executivo e 

Legislativo, parabenizou ao Prefeito pela dedicação e 

entusiasmo na busca por melhores condições de vida para seus 

munícipes. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 

informou que em conversa com o secretário de saúde o mesmo 

disse que as pendências relacionadas aos agentes de saúde 

serão solucionadas, a população terá seus atendimentos 

reestabelecidos. Com a palavra a vereadora Lourdes 

parabenizou a secretária de educação bem como os 

professores pelo trabalho desenvolvido. 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. Declarada por 
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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.            

           

                                          


