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Ata n9  23 (vinte e três) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia sete do mês de 

dezembro de dois mil e vinte, no salão do Plenário da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho, situado na Rua João Antônio 

Carvalhais, n2  351, Centro, neste Município de Rio Vermelho, 

sob a Presidência do Vereador Adair Francisco Pereira, 

reuniram-se os Vereadores do Município de Rio Vermelho 

para mais uma reunião ordinária. Nos termos do artigo 140 e 

142 do Regimento Interno, o Presidente declarou aberta a 

reunião, constando em livro próprio a presença e assinatura 

dos seguintes Vereadores: Adair Francisco Pereira, Anderson 

Luiz de Souza, Antônio de Souza Pereira, Giro Roberto Viana, 

Claudomiro Alves da Silva, Darci Vaz do Nascimento, Espedito 

Barbosa da Silva e José Aparecido dos Santos. Inicialmente o 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa, Vereador José 

Aparecido dos Santos (Zé Canas), que realizasse a leitura da 

ata da reunião anterior, a qual, após lida, restou aprovada por 

toda a Edilidade presente. Ato contínuo e baseando-se no que 

dispõe o artigo 141, combinado com o artigo 145, ambos do 

Regimento Interno, o Presidente, por ordem alfabética, 

concedeu a palavra aos Vereadores para breves comentários 

sobre a matéria do expediente ou sobre assuntos de interesse 
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público, oportunidade em que o vereador José Aparecido dos 

Santos usou da palavra para solicitar ao colega Claudomiro 

que dê muita atenção ao Projeto de construção do novo 

prédio do Fórum de Rio Vermelho, porque essa obra é 

extremamente benéfica ao nosso Município, após a obra 

pronta nossa comarca estará muito mais fortalecida, afirmou 

ainda que estará acompanhando de perto este projeto como 

cidadão. Com  a palavra o vereador Claudomiro Alves da Silva 

disse ao colega que pode ficar tranquilo que ele ira fiscalizar 

de perto esta questão do Fórum. Declarando por encerrada a 

reunião e, 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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