
Ata nº 21 (vinte e um) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 06 (seis) do mês de 

dezembro 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, Dilton Antônio Simão, 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 a palavra foi 

cedida aos vereadores para manifestar sobre assuntos de 

interesse público. Com a palavra os vereadores Claudomiro 

Alves da Silva, Daniel Francisco de Souza e Marcone 

Aparecido Ferreira dos Santos falaram a população sobre os 

problemas das estradas devido ao período chuvoso. Com a 



palavra a vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba 

informou sobre os quites de irrigação destinado a agricultura 

familiar em parceria com a secretaria de agricultura, EMATER 

e Deputado Marquinhos Lemos, disse ainda que estão 

trabalhando para a possível execução da emenda parlamentar 

para a implantação das fossas sépticas em algumas 

comunidades. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão 

parabenizou a equipe de futebol feminina Matrix, que 

representaram nosso Município na copa de futsal de 

Coluna/MG. Em seguida disse que em relação à lei aprovada 

sobre os animais soltos em vias publicas, afirmando que a lei 

foi aprovada para resolver essa questão, e como legislador 

aguarda a execução da mesma, para que este problema que 

persiste em incomodar a todos os munícipes venha a ser 

solucionado. Seguindo disse que em conversa com o 

secretário de cultura e com o Prefeito que demonstraram total 

empenho na busca por recursos para a tão sonhada reforma 

da Igreja do Rosário, demonstrando que a Câmara esta muito 

empenhada nesta ajuda, e pede à população que também se 

unam nessa luta, para que o nosso patrimônio histórico seja 

mantido para que gerações futuras possam ter acesso a ele. 

Com a palavra o vereador José Felipe Martins agradeceu aos 



funcionários do setor de obras do Município, que estão se 

dedicando para o mais breve possível finalizar a reforma da 

ponte da comunidade da Barra do Quilombo. Com a palavra o 

Presidente usou do tempo para realizar a leitura de oficio 

enviado pelo Deputado Hercílio Diniz, no qual informa a 

indicação do recurso no valor de cento e sessenta mil reais 

para a aquisição de uma viatura para a Polícia Militar de Rio 

Vermelho.  Ato continuo o Presidente solicitou ao secretário 

da Mesa que realize a leitura das matérias inscritas. Iniciou 

informando que consta deferimento do requerimento de 

retirada de pauta do Projeto de Resolução nº 004/2022  que 

“Cria a escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rio 

Vermelho e da outras providencias”. Informou que consta 

pedido de vista para estudo do 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”. Consta votação em 

segundo turno do Projeto de Lei 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. 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.  

                                 

 


