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Ata nº 15 (quinze) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 06 (seis) do mês de setembro 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 aos vereadores para manifestar sobre assuntos de 

interesse público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva deu breves recados aos moradores das comunidades 

de Pedra Branca e Ponte dos Fernandes. Com a palavra o 

vereador Daneil Francisco de Souza informou aos moradores 
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das comunidades de Cruz Lavrada, São Gregório e Matão, que 

as demandas dessas regiões com um pouco de paciência por 

parte dos moradores serão todas sanadas, que a luta é sempre 

grande tanto por parte do executivo como por parte dele, 

como vereador representante dessas comunidades. Com a 

palavra a vereadora Maria Aparecida Alves da Silva reforçou 

as palavra do colega Daniel sobre a demanda da região da 

Cruz Lavrada, aproveitou para informar aos munícipes que a 

empresa responsável pela regularização fundiária de Rio 

Vermelho, fizeram uma reunião para esclarecer todas as 

dúvidas, ela mesma foi a procura de todas as informações e foi 

muito bem esclarecida, por isso pede a população que confiem 

na seriedade da empresa, bem como o compromisso do 

executivo em buscar uma solução para todas as famílias que 

precisam ter sua documentação organizada, lembrando que a 

demarcação do Município e divisão dos Bairros consta na 

Prefeitura, sendo que através dessa marcação é que serão 

regulamentados, indica que as famílias busquem na prefeitura 

a informação bem detalhada de qual Bairro sua residência faz 

parte, porque os primeiros bairros a serem atendidos serão 

Chapadinha e Torrado. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Aparecida de Jesus Lomba que fez um breve relato sobre a 
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importância do dia 7 de setembro. Com a palavra o vereador 

Dilton Antônio Simão usou do espaço para parabenizar aos 

profissionais de educação física, comemorado no dia primeiro 

de setembro. Seguindo falou sobre a lei 1.392/2022 que trata 

sobre a reestruturação administrativa, e com essa lei 

poderiam ter a reformulação das pastas, entre elas tendo a 

criação da secretaria municipal de esporte e lazer que é de 

suma importância para todos os munícipes, e com isso 

entende ser muito necessário a criação do plano municipal de 

desporto e lazer, porque todas as secretarias trabalham 

baseado em um planejamento, sendo assim esse plano será de 

extrema importância para o desenvolvimento desta nova 

pasta, que é também voltada a saúde da população. Com a 

palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos 

agradeceu ao prefeito e secretário de obras pelas demandas 

solucionadas nestes últimos dias, entre elas a finalização do 

campo de futebol do Brejinho, uma obra muito aguardada por 

todos. Com a palavra o vereador José Felipe Martins iniciou 

agradecendo ao Prefeito pelo calçamento de uma rua na 

comunidade de Pedra Menina, aproveitando convidou a todos 

para a festa da comunidade. Ato continuo passou ao 

expediente do dia, informou que consta indicação de autoria 
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dos vereadores Dilton e Maria Aparecida, destinada ao chefe 

do Poder Executivo, solicitando a criação pela secretaria de 

esporte e lazer, o primeiro fórum municipal de esportes para 

elaboração do plano municipal de esportes. Seguindo 

informou que consta na ordem do dia apresentação dos 

seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 022/2022, que “Dispõe sobre a fixação dos 

vencimentos, a título de piso salarial profissional, dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, 

e da outra providências”; Projeto de Lei nº 023/2022 que 

“Disciplina o uso de caçambas-container-estacionarias 

coletoras de entulhos nas vias públicas e da outras 

providências”; e Projeto de Lei nº 024/2022 que “Cria o 

programa de apoio ao produtor rural no âmbito do Município 

de Rio Vermelho e da outras providências”. Dando 

continuidade informou o secretário que consta primeiro turno 

de votação do Projeto de Lei n° 021 que “Altera o caput do art. 

128 da Lei Orgânica do Município de Rio Vermelho e dá outras 

providências”. Colocado em votação, o projeto foi aprovado 

por toda a Edilidade. Finalizando a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. Com a palavra os 

vereadores Claudomiro, Maria Aparecida, Lourdes, e Dilton           
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usaram do tempo para dar alguns recados e destinar 

agradecimentos a determinadas pessoas. 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. 

   


