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Ata nº 18 (dezoito) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 18 (dezoito) 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, 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 manifestação sobre assuntos de 

interesse público. Com a palavra o vereador Claudomiro Alves 

da Silva iniciou agradecendo ao Prefeito e secretário de obras 

Agnaldo, pelos excelentes trabalhos realizados nas 

comunidades da Serra do Gavião e Mundo Velho. Agradeceu 
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ainda ao secretário de saúde Jhony pela ativação do posto de 

saúde da comunidade de Mercês de Fortaleza, projeto este 

iniciado no mandato do prefeito Faria e finalizado neste 

mandato do Markão, agradece a todos a ajuda, afirmou estar 

muito feliz por todas as melhorias já adquiridas para sua 

comunidade nestes seus três mandatos. Com a palavra o 

vereador Daniel Francisco de Souza iniciou agradecendo ao 

Prefeito e ao Agnaldo pela manutenção das estradas das 

comunidades de Paiol, São Gregório e Matão, que aos poucos 

todas as comunidades do Município serão atendidas. Com a 

palavra a vereadora Maria Aparecida Alves da Silva informou 

que esteve em uma reunião com a servidora da CEMIG Sra. 

Vania, e teve a informação de que algumas demandas serão 

solucionadas ate o final de novembro. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba relembrou duas 

datas comemorativas deste mês muito importantes, que é o 

dia do professor e também a data comemorativa do dia 

internacional da mulher do campo. Solicitou ainda que os 

responsáveis pela manutenção das estradas, quê assim que 

possível façam o cascalhamento da estrada próximo a fazendo 

de Zico de Alfim, estrada essa que liga nosso munícipio a 

cidade de Paulistas. Com a palavra o vereador Dilton Antônio 
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Simão iniciou parabenizando aos colegas professores pela 

data comemorativa do seu dia. Seguindo disse que em 

conversa com o secretário de obras Agnaldo, o mesmo 

informou que existe um cronograma de patrolamento das 

estradas que é seguido, portanto, pede um pouco de paciência 

da população que todas as comunidades serão contempladas 

com as manutenções. Disse ainda que em relação aos postes 

com luzes apagadas, em conversa com a secretária do 

executivo foi informado que terá uma pessoa responsável por 

esta demanda, e que no final do mês eles iram vir resolver, 

mas a população pode ligar na prefeitura e informar os 

endereços dos postes que necessitam de manutenção. Com a 

palavra o vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos 

disse que foi informado que possivelmente ainda essa semana 

será iniciada o cascalhamento das estradas da comunidade do 

Brejinho. Com a palavra o vereador José Felipe Martins 

informou aos moradores da comunidade Barra do Quilombo 

que a tão sonhada implantação do um tubulão foi iniciada 

ontem, e que em breve será concluída, informou ainda que as 

estradas da comunidade que não foram patroladas, foi por 

problema na maquina, mas que assim que ela estiver 

funcionando o trabalho será retomado. Com o uso da palavra 
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o Presidente informou que estará encaminhando um oficio ao 

Executivo para ter informações sobre a contratação da 

empresa responsável pela instalação das lixeiras, porque em 

pouco tempo algumas destas lixeiras já apresentam 

deformidade na sua instalação, pedindo que esta empresa 

reavalie e refaça as instalações corretas. Informou a 

comunidade do Magalhães que a árvore próxima à escola será 

podada pela CEMIG, no dia 03 de novembro. Dando 

continuidade passou a ordem do dia, solicitando ao secretário 

que realize a leitura das matérias inscritas. Informou o mesmo 

que consta apresentação dos Projetos de Lei de autoria do 

Executivo; Projeto de Lei nº 031/2022 que “Dispõe sobre o 

programa de parcelamento, autoriza a utilização do protesto 

extrajudicial de créditos da fazenda publica e da outras 

providencias”, Projeto de Lei nº 032/2022 que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no orçamento vigente e da outras 

providencias”. Ato continuo informou o secretário que a 

comissão permanente de Constituição, Legislação e Justiça 

emitiu parecer favorável à tramitação dos projetos de lei em 

votação nesta data. Informou que consta primeiro turno de 

votação Projeto de Lei nº 030/2022 que “Dispõe sobre 

medidas para controle de animais nas vias publicas do 



5 
 

Munícipio de Rio Vermelho e da outras providencias” 

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 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. 

Dando continuidade informou que consta votação em segundo 

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 toda a Edilidade. Finalizando os trabalhos a 

palavra foi cedida aos vereadores para manifestação final. 

Com a palavra o vereador Claudomiro pede aos responsáveis 

pelo transporte escolar, que neste próximo turno eles tenham 

mais humanidade no transporte destes passageiros, que não 

deixem as pessoas paradas nas estradas por tantas horas, 

todos merecem um atendimento digno. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida disse que em conversa com o 

jurídico do Executivo foi sanada as duvidas quanto à lei de 
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apreensão de animais, porque já existiam duas leis referentes 

a esse tema, mas que essa agora será uma lei mais completa, 

que terá uma visão mais ampla do assunto, com mais regras e 

formas de agir, estando embasada em lei federal e estadual, 

para que assim seja cumprida.  Com a palavra o vereador 

Darci pediu ao secretário de obras que assim que possível dê 

uma olhada na possibilidade de ser dada manutenção na 

ponte no Córrego dos Henriques. 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.  

                


