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Ata nº 20 (vinte) da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

de Rio Vermelho/MG. No dia 16 (dezesseis) 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: Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do 

Nascimento, 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 o Presidente cedeu 

a palavra ao engenheiro do Munícipio e representante da 

defesa civil Sr. Kássio Benfica que ira dar informações sobre 

medidas de segurança no período de chuvas que se inicia na 

nossa região. Após repassar informações, aproveitou para 

sanar duvidas dos vereadores sobre assuntos variados ligados 

a sua pasta, por fim agradeceu o espaço cedido a ele para esse 
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comunicado, se colocando a disposição de todos. Dando 

continuidade o Presidente agradeceu a presença do Sr. Kássio 

e cedeu a palavra aos vereadores para se manifestarem. Com 

a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva disse ter 

tomado ciência de um problema com a interdição dos 

banheiros na escola nos Lessa, após saber do problema correu 

atrás no que pode para solucionar o problema, mas pede aos 

professores e coordenadores que o procurem para ajudar 

nesta solução, porque o vereador da região, juntamente com 

os secretários envolvidos pode ter mais força de solucionar 

demandas. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida Alves 

da Silva parabenizou ao Poder Executivo pela implantação do 

atendimento do SAMU, que é um serviço essencial para todas 

as cidades. Com a palavra a vereadora Lourdes Aparecida de 

Jesus Lomba demonstrou sua preocupação com os riscos 

trazidos pela chuva, seguindo informou que foi recebido na 

semana passada por indicação do Deputado Estadual 

Marquinhos Lemos o valor de trezentos e vinte mil reais de 

verba para indicação de construção de fossa séptica no nosso 

Município, e assim que possível terá uma reunião com o 

prefeito e demais responsáveis para dar início a esse 

processo. Com a palavra o vereador Darci Vaz do Nascimento 
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agradeceu os esclarecimentos do engenheiro Kássio, 

agradeceu ainda a todos os funcionários envolvidos na 

limpeza do Bairro Magalhães, que após uma chuva muito 

forte, ficou com algumas ruas intransitáveis. Com a palavra o 

vereador Marcone Aparecido Ferreira dos Santos agradeceu a 

presença do engenheiro Kássio que trouxe muita informação, 

parabenizou ao Prefeito pela adesão ao atendimento do SAMU 

em nossa cidade. Com a palavra o vereador José Felipe 

Martins agradeceu ao engenheiro Kássio pelo excelente 

trabalho desenvolvido pelo setor da defesa civil, que está 

sendo essencial para a segurança dos nossos munícipes. 

Usando da palavra o engenheiro Kássio disse que o 

calçamento do Bairro Magalhães será feito com recursos 

provenientes do estado, mas devido uma logística interna e 

potencializado com o inicio do período chuvoso o maquinário 

e mão de obra está com demandas a serem finalizadas, mas 

que existe a expectativa de que nos próximos dias a ordem de 

serviço seja dada a empresa, é preciso se iniciar esta obra o 

mais breve possível, por isso estão finalizando a questão 

burocrática para dar esse inicio. Ato continuo passamos a 

ordem do dia, solicitou ao secretário da Mesa que realize a 

leitura das matérias inscritas. Informou que consta 
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apresentação de Projeto de Lei nº 035/2022 de autoria do 

Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do sistema 

Municipal de Cultura (SMC), institui o Conselho Municipal de 

Cultura (CMC) e cria o Fundo Municipal de Cultura (FMC) e da 

outras providencias”. Informou ainda que consta primeiro 

turno de votação do Projeto 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”. Neste instante o Presidente consultou os 

nobres vereadores como votam em relação ao Projeto 

033/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade presente. 

Consta votação em turno único do Projeto de Lei nº 

034/2022, em regime de urgência, que “Ratifica o protocolo 

de intenções do consorcio publico intermunicipal de saúde do 

médio Piracicaba para o gerenciamento dos serviços de 

urgência e emergência do SAMU 192 regional e da outras 

providencias”. Neste instante o Presidente consultou os 

nobres vereadores como votam em relação ao Projeto 

034/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade presente. 

Dando continuidade o secretário informou que consta 
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segundo 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. Segundo 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. Segundo 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 029/2022, sendo aprovado por toda a 

Edilidade presente. Seguindo, informou votação também de 

segundo 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 
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nobres vereadores como votam em relação ao Projeto 

031/2022, sendo aprovado por toda a Edilidade presente. 

Segundo 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. Finalizando informou 

o Presidente que o vereador Dilton Antônio Simão já estava 

presente à reunião, porem aconteceu um imprevisto de saúde 

com sua esposa e o mesmo precisou se ausentar. O vereador 

Daniel Francisco de Souza justificou sua ausência por estar em 

uma viajem a São Paulo para tratar de assuntos particulares.  

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.  

                                 


