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Ata nº 01 (um) da primeira Reunião Ordinária da Câmara 

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

fevereiro de dois mil e vinte e um, no salão do Plenário da 

Câmara Municipal de Rio Vermelho, situado na 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 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: 

André Luiz Lourenço, Daniel Francisco de Souza, Dilton 

Antônio Simão, Claudomiro Alves da Silva , José Felipe 

Martins, Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, Marcone 

Aparecido Ferreira dos Santos e Maria Aparecida Alves da 

Silva, constou ainda a presença dos Assessores Técnicos da 

Casa, Gabriel de Souza Salema e Deivyson Sena de Aguilar. 

Neste instante o Presidente solicitou à Secretária da Mesa, 

Vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, que lesse os 

comunicados da Mesa Diretora. Adiante, a secretária realizou 

a leitura de quatro indicações de autoria dos seguintes 

vereadores Lourdes Aparecida de Jesus Lomba, Daniel 
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Francisco de Souza, Dilton Antônio Simão e José Felipe 

Martins destinadas ao Chefe do Poder Executivo.  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 público, 

oportunidade em que os vereadores reiteraram suas 

solicitações ao Prefeito através das indicações. Dada a palavra 

ao vereador Daniel Francisco de Souza, explanou sobre sua 

proposta de indicação de melhoria do poço artesiano na 

região da Cruz Lavada. Disse também, que essa obra se 

encontra iniciada, mas não fora concluída pela gestão 

anterior. Com a palavra o vereador Dilton Antônio Simão 

aproveitou para reiterar o pedido feito ao Prefeito através de 

indicação na qual solicitou proposta para construção de um 

poço artesiano na comunidade da Boa Vista. Disse ainda, que 

essa obra irá beneficiar de forma direta aproximadamente 15 

famílias. A vereadora Lourdes Aparecida de Jesus Lomba 

aproveitou o momento para solicitar ao Executivo atenção à 

solicitação feita em regime de urgência para reimplementação 

da caixa d’agua (implementação de uma nova caixa) com o 
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devido suporte e cobertura. Continuando disse também que a 

caixa d’agua fica localizada no bairro alto da cascalheira e 

fornece água para aproximadamente duzentas pessoas e corre 

risco iminente de desabamento. O vereador José Felipe 

Martins aproveitou o espaço para solicitar ao Prefeito 

proposta de indicação de melhorias na iluminação pública na 

área urbana do distrito de Pedra Menina. Paralelo a essa 

indicação, disse, que faria ofício à Secretaria de Obras 

requerendo melhorias de infraestrutura na quadra 

poliesportiva de Pedra Menina.  Ainda no expediente do dia, 

concedeu a palavra ao vereador Claudomiro Alves da Silva 

para que pudesse se pronunciar sobre assuntos de interesse 

público, disse que em contato com o prefeito solicitou a limpa 

e o devido patrolamento das estradas. Disse ainda, que iria 

solicitar também o cascalhamento das estradas para se 

organizarem para o longo período de chuva que se inicia.  

Terminado o expediente, no presente passamos a ordem do 

dia. A Secretária da Mesa diretora informou que consta da 

ordem do dia leituras de preposições em plenário, conforme 

determina o artigo 118 do Regimento Interno dessa casa. 

Foram lidas em plenário as epígrafes das seguintes 

resoluções: Projeto de Resolução, que “Altera o regimento 
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interno no seu artigo 140, que dispõe sobre o horário das 

reuniões ordinárias” e o Projeto de Resolução, que “Iguala as 

diárias do presidente da Câmara aos demais vereadores”. 

Nada mais havendo a deliberar, declarou encerrada a ordem 

do dia, e cedeu a palavra aos vereadores para considerações 

finais. Foi dada a palavra a todos os vereadores que 

cumprimentaram a população na primeira reunião ordinária 

dessa sessão legislativa. Declarada por encerrada a reunião, 

eu, Vereadora Secretária da Mesa Diretora, lavrei a presente 

ata, que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos 

os vereadores presentes.    

 

 

 

 


