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Ata nº 13 (treze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Rio Vermelho/MG. No dia 02 (dois) do mês de agosto 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 e também esclarecer dúvidas dos parlamentares. 

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 
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parabenizar a todos os envolvidos direta e indiretamente na 

realização da Semana do Fazendeiro, pois foi um evento muito 

bem realizado. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão 

informou a todos sobre o edital para a contratação dos agentes 

de saúde, que será fundamental para o bom atendimento aos 

munícipes, por isso pede aos interessados que procurem se 

informar e fazer a inscrição, porque é uma função essencial na 

área da saúde. Com a palavra a vereadora Lourdes Aparecida 

de Jesus Lomba que iniciou fazendo uma homenagem póstuma 

ao amigo e ex- padre de nossa paroquia Edmilson Henrique 

Cândido, que muito fez pelos munícipes e deixou seu legado em 

nossa cidade. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida Alves 

da Silva usou do tempo para informar a população que o Censo 

realizado por recenseadores contratados pelo IBGE é de suma 

importância, essa visita feita nas nossas casas tem por objetivo 

contar os habitantes do território nacional, identificar suas 

características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo 

informações imprescindíveis para a definição de políticas 

públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa 

privada ou de qualquer nível de governo. E também constituem 

a única fonte de referência sobre a situação de vida da 

população nos municípios e em seus recortes internos, como 
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distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanas, cujas 

realidades dependem de seus resultados para serem 

conhecidas e terem seus dados atualizados, através deste 

levantamento de informações é que nosso município recebe as 

verbas federais, por isso é essencial que atendam esses 

pesquisadores, para que nossa cidade não fique prejudicada. 

Com a palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos 

Santos agradeceu ao secretário de saúde pelo atendimento de 

vir a esta reunião prestar esclarecimentos feitos por ele, 

aproveitou para informar aos moradores do Brejinho que 

amanhã será dado início ao patrolamento das estradas 

faltantes daquela região. Com a palavra o vereador Claudomiro 

reforçou as palavras da colega em relação a importância do 

Censo demográfico feito pelo IBGE, que é realizado a cada 10 

anos, sendo de extrema importância seus dados para as verbas 

chegarem até nossa cidade, por isso pede a população que 

atenda aos pesquisadores. Neste instante o Presidente usou do 

tempo para reforçar a importância do Censo em nossa cidade, 

informou que a câmara cedeu o espaço para que o IBGE 

instalasse seu escritório, é muito importante frisar que esses 

homens e mulheres que vão até suas casas e perguntam por 

exemplo quantos moradores tem em sua residência, porque 
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com base no número de habitantes é que a prefeitura de Rio 

Vermelho recebe verbas do governo federal, então se o número 

de habitantes sobe o recurso também sobe, se esse número de 

habitantes diminui o recurso consequentemente diminui, por 

isso atenda o recenseador. 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 

apresentação do 1º relatório detalhado do quadrimestre 

anterior 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Informou 

ainda que consta votação em primeiro turno, do Projeto de Lei 

Nº 019/2022 Que “Institui O Fundo Municipal Dos Direitos Da 

Pessoa Com Deficiência- FMDPD e dá Outras Providências. 

Neste instante o Presidente consultou os nobres vereadores 

como votam em relação ao Projeto 019/2022, sendo aprovado 

por toda a Edilidade. Seguindo informou que consta primeiro 

turno de votação do Projeto de Lei nº 020/2022 que “Institui O 

Programa Câmara Aberta Para As Escolas Da Rede Municipal E 

Estadual De Ensino, Fundamental e Médio, e dá outras 

providências”, colocado em votação foi aprovado por todos os 

vereadores. Ato continuo a palavra foi cedida aos vereadores 

para manifestação final. Com a palavra o vereador José Felipe 

reforçou as palavras dos colegas em relação ao censo 
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demográfico feito pelo IBGE, pedindo aos munícipes que 

atendam os recenseadores, que estarão devidamente 

uniformizados, com roupas bem especificas para que todos 

tenham consciência que é uma pesquisa segura, portanto 

atendam eles, é essencial para o desenvolvimento da cidade 

que essa contagem seja feita de forma correta. Seguindo 

agradeceu ao Prefeito pela liberação e recursos na melhoria do 

abastecimento de água na região do distrito de Pedra Menina, 

bem como agradeceu ao empenho do secretário de obras 

Agnaldo, que muito se dedica na melhoria do nosso Município. 

Com a palavra o vereador Dilton também usou do seu tempo 

para reforçar todos os pedidos dos colegas em relação ao IBGE, 

relembrando a importância desse trabalho, e que a população 

tenha ciência dessa necessidade de responder ao questionário. 

Com a palavra o presidente externou seus cumprimentos a 

todo o funcionalismo público, a todas as secretarias pela 

realização da semana do fazendeiro, porque nada se faz 

sozinho, agradeceu a Deus pela oportunidade de termos uma 

festa após dois anos de muita angustia diante do COVID. Disse 

ainda sobre o projeto câmara aberta, que muito servirá para 

que os alunos possam visitar e conhecer os trabalhos do 

Legislativo, seguindo disse que a partir de amanhã no site da 
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câmara estará disponível o Hino Municipal gravado em canto 

pela primeira vez, aproveitando para agradecer a todos os 

envolvidos nesta ação. 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. 

                         


