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Ata nº 19 (dezenove) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 08 (oito) do mês de 

novembro 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: Darci Vaz do Nascimento, Dilton 

Antônio Simão, José Felipe Martins, Lourdes Aparecida de 

Jesus Lomba, e Maria Aparecida Alves da Silva. Em seguida, a 

ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Neste instante o 

Presidente informou que os vereadores Claudomiro Alves da 

Silva, Daniel Francisco de Souza, Marcone Aparecido Ferreira 

dos Santos, apresentaram justificativa por suas ausências, por 

estarem resolvendo assuntos particulares e inadiáveis. Em 

seguida a palavra foi cedida aos vereadores para manifestação 

sobre assuntos de interesse público. Com a palavra a 

Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva iniciou 
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agradecendo as pessoas que acreditaram e estiveram 

presentes na audiência pública, e com enorme prazer vem a 

público informar que a batalha foi difícil, porem alcançou um 

resultado muito satisfatório, que em breve será dado relatório 

completo das conquistas, mas pode adiantar que haverá 

indenização, que foi perdoada a divida do Município com a 

Cemig, diante de tantas vitórias agradeceu imensamente as 

cidades vizinhas pelo apoio, agradeceu a esta Câmara, a 

procuradora da Casa, agradeceu a ajuda fundamental do 

Deputado Wendel Mesquita e da Deputada Alê Silva, em breve 

terá mais detalhes e informações a repassar a todos. Com a 

palavra a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba 

iniciou parabenizando pela vitória conquistada com a 

audiência publica, aproveitando o assunto Cemig gostaria de 

trazer um problema que esta acontecendo com o atendimento 

no posto de apoio aqui da cidade, lembrando que ela não esta 

falando mal do comercio que esta prestando esse serviço, o 

que ela quer pedir é o apoio dos colegas na solução do 

problema de filas enormes que estão ocorrendo, pois 

moradores da zona rural vêm para retirar a conta de energia, 

porem com a demora no atendimento muitas vezes os 

mesmos ficam sem receber esse atendimento, e voltam para a 
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zona rural sem conseguir pagar suas contas, gerando o risco 

ate de corte de energia pelo fato do atendimento está 

deficitário. Seguindo agradeceu a todos que contribuíram para 

que realmente a festa da democracia acontecesse, no ultimo 

dia 30 de outubro, onde venceu a democracia, venceu o Brasil. 

Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão fez um 

adendo às palavras da colega Cida, onde a mesma o procurou 

para iniciar a demanda em busca da solução dos problemas do 

Município com a Cemig, de inicio todos ficaram preocupados 

porque era mexer com uma empresa de enorme poder, 

porem, a busca por melhorias é uma batalha sempre difícil, 

por isso é preciso acreditar e buscar o certo para todos, por 

isso a ideia da colega Cida foi abraçada por essa Casa e por 

muitas outras pessoas, e agora já temos um retorno muito 

favorável. Seguindo relembrou uma indicação feita ao 

Executivo no ano passado para a implantação de uma casa de 

hospedagem aqui no nosso Município, em conversa com o 

Prefeito, com o secretário de saúde e com membros do 

conselho da saúde, foi informado que estão empenhados em 

resolver esta questão. Com a palavra o vereador Darci Vaz do 

Nascimento agradeceu ao Prefeito pelo envio da maquina 

para manutenção da estrada na região do Ribeirão. Com a 
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palavra o vereador José Felipe Martins disse que esta dando 

entrada com um projeto de Resolução que tem como ideia a 

“Criação da escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho e da outras providencias”, fez um breve relato do 

teor do projeto, solicitando aos nobres colegas que analisem 

com muita atenção e que possam dar sugestão para 

incrementar ainda mais esse projeto. Neste instante o 

Presidente disse ao colega que os projetos internos precisam 

obedecer a um trâmite e prazo, de acordo com assinatura do 

acordo de lideranças. Ato continuo, passou a ordem do dia, 

solicitando que o secretário realizasse a leitura das matérias 

inscritas. Informou que consta entrada do Projeto de 

Resolução nº 004/2022 que “Cria a escola do Legislativo da 

Câmara Municipal de Rio Vermelho/MG e da outras 

providencias”. Consta entrada dos Projetos de Lei de autoria 

do Poder Executivo, Projeto nº 033/2022 que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a doas imóvel a Claudia Cardoso 

Araújo, doação esta fundamentada em acordo Judicial qual 

tramitou-se na vara única da Comarca de Rio Vermelho/MG, e 

da outras providencias” e Projeto de Lei nº 034/2022, em 

regime de urgência, que “Ratifica o protocolo de intenções do 

consorcio publico intermunicipal de saúde do médio 
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Piracicaba para o gerenciamento dos serviços de urgência e 

emergência do SAMU 192 regional e da outras providencias”. 

Informou ainda que a Comissão permanente de Constituição, 

Legislação e Justiça emitiu parecer favorável à tramitação dos 

projetos de Lei nesta data. Dando continuidade a ordem, 

informou que consta primeiro turno de votação do 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”, neste instante o Presidente consultou os 

nobres vereadores como votam em relação ao Projeto 

027/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade presente. 

Primeiro turno de votação, 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” neste instante o Presidente consultou os nobres 

vereadores como votam em relação ao Projeto 028/2022, 

sendo aprovado por toda a Edilidade presente. Primeiro turno 

de votação do 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”, neste instante o Presidente consultou os 

nobres vereadores como votam em relação ao Projeto 
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029/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade presente. 

Seguindo, informou votação de primeiro turno do 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”, 

neste instante o Presidente consultou os nobres vereadores 

como votam em relação ao Projeto 031/2022, sendo 

aprovado por toda a Edilidade presente. Primeiro turno de 

votação do Projeto de Lei nº 032/2022 que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no orçamento vigente e da outras 

providencias”, questionados os vereadores como votam em 

relação ao Projeto 032/2022, o mesmo restou aprovado por 

toda a Edilidade presente. Continuando os trabalhos o 

secretário informou que consta segundo turno de votação do 

Projeto de Lei nº 030/2022 que “Dispõe sobre as medidas 

para controle de animais nas vias públicas do Município de 

Rio Vermelho, e da outras providencias”. Colocado em votação 

o Projeto 030/2022 foi aprovado por todos os vereadores 

presente. Finalizando os trabalhos a palavra foi cedida aos 

vereadores para manifestação final. Com a palavra a 

vereadora Maria Aparecida informou a colega Lourdes que a 

Cemig informou que esta em processo de organizar melhor 
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esse atendimento em Rio Vermelho, revendo alguns pontos 

em busca de melhorias. Com a palavra o Presidente agradeceu 

ao secretário de Cultura e de Fazenda do Munícipio pelas 

informações prestadas a ele mediante algumas duvidas sobre 

o processo de reforma da Igreja do Rosário, que há muitos 

anos necessita de um reparo imenso, o valor da reforma será 

alto, por isso pede à população que abrace essa causa e ajude 

no que puder aos poderes envolvidos neste ato, porque se 

trata de um patrimônio histórico valioso do nosso Município. 

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.  

               


