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Ata nº 17 (dezessete) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 04 (quatro) do mês de 

outubro 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 para tratar de 

assuntos pessoais. Neste instante a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação sobre assuntos de interesse 

público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva 

iniciou agradecendo aos eleitores que confiaram seus votos 
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aos deputados apoiados por ele. Com a palavra a vereadora 

Lourdes Aparecida de Jesus Lomba agradeceu aos munícipes 

que depositaram mais uma vez a confiança do voto aos 

deputados apoiados por ela e demais companheiros. 

Parabenizou a escola Estadual Dr. Afonso Pena Junior e todos 

os envolvidos pelo belíssimo evento de chá com letras. Com a 

palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos 

agradeceu aos eleitores que confiaram seus votos a seus 

candidatos a deputados federal e estadual. Usando do tempo, 

o Presidente agradeceu aos servidores do almoxarifado em 

nome do secretário Agnaldo por terem atendido a população 

do Mundo Velho, com uma demanda que há certo tempo 

precisava ser solucionada. Seguindo disse que durante essa 

caminhada realizada pela campanha, pode observar que ao 

entregar uma cartinha de apresentação dos deputados, 

muitos munícipes com mais de 30 anos de idade não possuem 

familiaridade com a leitura, deixando claro que não sabem ler, 

por isso sentiu uma grande necessidade de buscar mais 

informação sobre a possibilidade de auxiliar essas pessoas na 

busca pelo sonhado direito de ler e escrever, em sua pesquisa 

descobriu que o programa do governo de ensino para jovens e 

adultos pode ser transformado em um projeto de Lei, por isso 
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teve uma conversa com a secretária de educação Vanusa, para 

que eles iniciem as tratativas de um projeto de lei instituindo 

a educação de jovens e adultos no Município de Rio Vermelho, 

dando a oportunidade a essas pessoas de aprenderem a ler e 

escrever, e diante mão já pede apoio dos nobres colegas para 

a implantação desta futura lei. Ato continuo e seguindo os 

trabalhos solicitou ao secretário da Mesa Diretora que 

realizasse a leitura das matérias constantes da ordem do dia. 

Iniciou infirmando que consta apresentação dos projetos de 

Lei de autoria do Poder Executivo: Projeto de Lei nº 027/2022 

que “Estima a receita e fixa as despesas do Município para o 

exercício financeiro de 2023 e da outras providencias”; 

Projeto de Lei nº 028/2022 que “Altera a Lei Municipal nº 

1.377 de 09 de dezembro de 2021 que Dispõe sobre o Plano 

Plurianual (PPA) do período de 2022 a 2025”; Projeto de Lei 

nº 029/2022 que “Altera a Lei Municipal 1.396/2022, que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentarias (LDO) DE Rio 

Vermelho/MG para o exercício financeiro de 2023”; Projeto 

de Lei nº 030/2022 que “Dispõe sobre medidas para controle 

de animais nas vias publicas do Munícipio de Rio Vermelho e 

da outras providencias”. Seguindo o secretário disse que a 

comissão permanente de Constituição, Legislação e Justiça 
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emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos de lei em 

votação de primeiro turno nesta data. Informou que consta 

primeiro turno de votação Projeto de Lei nº 025/2022, que 

“Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal a 

aprovar o loteamento urbano denominado Residencial 

Madragoa IIB, localizado no Bairro Madragoa e da outras 

providências”, colocado em votação o projeto foi aprovado 

por 07 votos favoráveis, contra 01 do vereador Claudomiro, 

que justificou seu voto contrario alegando que esse mesmo 

projeto já teve tramitação nesta casa este ano, e segundo seu 

entendimento do Regimento Interno, isso não poderia 

acontecer, ele poderia retornar ao plenário desta Casa 

somente no próximo ano, está votando contra apenas por este 

fato, e não que o projeto seja ruim. Neste instante o 

Presidente disse respeitar o voto do colega, mas que ele 

juntamente com a comissão responsável aprovou a subida 

deste projeto justamente por ele não ferir as tratativas do 

regimento desta Casa, este projeto esta sendo enviado pelo 

Executivo, o anterior foi apresentado pelo vereador Dilton, no 

projeto anterior existia alguns erros de estrutura, que foram 

modificados juntamente com os profissionais do Executivo 

para atender de fato o que a legislação pede, e diante da lisura 
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do processo se fosse o mesmo projeto ele de fato não poderia 

adentrar neste mesmo período, porem este de agora se trata 

de outro projeto, com nomenclatura e estrutura diferente. 

Dando continuidade informou que consta votação em 

primeiro turno do Projeto de Lei nº 026/2022 que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no 

exercício de 2022 e da outras providências”. Colocado em 

votação foi aprovado por todos os vereadores presentes. 

Neste instante passou ao segundo turno de votação de alguns 

projetos. Consta segunda votação do Projeto de Lei nº 

021/2022 que “Altera o caput do Art. 128 da lei Orgânica do 

Munícipio de Rio Vermelho e da outras providencias”, o 

Presidente consultou os nobres colegas como votam em 

relação ao projeto 021/2022, neste instante restou aprovado 

por toda a Edilidade presente. Consta votação em segundo 

turno do 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”, neste instante o 

Presidente consultou os nobres vereadores como votam em 

relação ao Projeto 022/2022, sendo aprovado por toda a 

Edilidade presente. Seguindo apresentou segundo turno de 
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votação Projeto de Lei nº 023/2022 que “Disciplina o uso de 

caçambas-container-estacionarias coletoras de entulhos nas 

vias públicas e da outras providências”, consultados os nobres 

vereadores como votam em relação ao Projeto 023/2022, o 

mesmo restou aprovado por toda a Edilidade. Por fim colocou 

em votação de segundo turno 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”, após 

consulta os nobres vereadores, o mesmo foi aprovado por 

toda a Edilidade. Passando ao final do expediente, a palavra 

foi cedida aos vereadores para as considerações finais. Com a 

palavra o vereador Claudomiro disse que ira ao cartório para 

verificar a possibilidade de na próxima eleição, fosse possível 

rever as pessoas responsáveis pelo transporte dos eleitores, 

que esse ano mais uma vez alguns destes motoristas deixaram 

muito a desejar, fazendo muito pouco caso dos munícipes. 

Seguindo disse que em relação ao projeto do loteamento ele 

não tem nada contra, e respeita a opinião e voto de cada 

colega, tanto é que na primeira vez deste projeto na Casa ele 

votou favorável nos dois turnos, e se ele retornasse a votação 

no ano que vem, com certeza seu voto também seria 

favorável, mas na sua visão desta vez não condiz em votar a 
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favor pelo fato de acreditar se tratar do mesmo projeto 

anterior. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida disse ao 

colega Claudomiro que respeita sua opinião, e que a duvida 

dele, foi à mesma que ela teve em um primeiro momento, mas 

após procurar se inteirar dos fatos e saber da real diferença 

dos projetos, amparada pelo jurídico, e diante do que autoriza 

a lei, ela como membro da comissão emitiu seu parecer 

favorável a tramitação e votação deste projeto. Com a palavra 

a vereadora Lourdes parabenizou a todos os agentes 

comunitários de saúde pelo seu dia, comemorado hoje dia 04. 

Com a palavra o vereador Darci solicitou a assessora jurídica 

que emitisse um oficio solicitando ao cartório eleitoral que 

assim que possível fosse colocado mais uma urna de votação 

na sessão do Magalhães, porque a fila foi imensa o dia todo de 

votação, justamente por ter apenas uma urna. Com a palavra o 

Presidente agradeceu mais uma vez aos rio-vermelhenses 

pela votação expressiva dada ao deputado Gustavo Valadares, 

que muito ajuda nossa Rio Vermelho a se desenvolver. 

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. 
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