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Ata nº 14 (quatorze) da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Rio Vermelho/MG. No dia 16 (dezesseis) do mês 

de agosto 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, Darci Vaz 

do Nascimento, Dilton Antônio Simão, 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 o vereador 

Dilton Antônio Simão fez um breve relato sobre a luta 

constante da administração pela melhoria da educação em 

nosso Município. Com a palavra a vereadora Lourdes 

Aparecida de Jesus Lomba agradeceu aos colegas Darci, José 
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Felipe, Claudomiro, Cida e Dilton pelo apoio que deram a suas 

demandas, porque diferente de pensamentos ideológicos 

políticos, precisamos pensar no bem comum da população, e 

por isso a ajuda destes colegas foi essencial na execução de 

referidas obras. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida 

Alves da Silva parabenizou pela extensão da escola João 

Antônio Carvalhais, parabenizou a secretaria de educação pela 

forma de trabalho desenvolvida. Com a palavra o Presidente 

externou seus cumprimentos a secretária de educação Vanusa 

de Oliveira, pelo trabalho de recuperação das escolas 

municipais, que se trata da recuperação da dignidade dos 

estudantes, e demais servidores que precisam de uma 

estrutura para desenvolver um bom trabalho. Agradeceu ainda 

a secretaria de desenvolvimento social na pessoa da secretária 

Katiuscia e demais funcionários, que mais uma vez 

coordenaram todo o processo de seleção do programa jovem 

trabalhador da Câmara. Dando continuidade solicitou ao 

secretário que realize a leitura das matéria inscritas no 

expediente do dia. Informou o secretário que consta Projeto de 

Resolução nº015, que Dispõe Sobre a Execução do Hino do 

Município de Rio Vermelho/MG, nas primeiras reuniões 

ordinárias e extraordinárias de cada mês na câmara municipal 
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e dá outras providências. Seguindo informou que consta da 

ordem do dia apresentação do Projeto de Lei n°021 que “Altera 

o caput do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Rio 

Vermelho e dá outras providências”. Informou que consta da 

ordem do dia, votação em segundo turno, do Projeto de Lei nº 

016/2022 que “Institui o programa de saúde bucal destinado 

aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas 

municipais de Rio Vermelho e dá outras providências”. 

Colocado em votação, o projeto foi aprovado por toda a 

Edilidade. Consta segundo turno de votação do Projeto de Lei 

Nº 019/2022 Que “Institui o Fundo Municipal Dos Direitos Da 

Pessoa Com Deficiência- FMDPD e dá Outras Providências. 

Neste instante o Presidente consultou os nobres vereadores 

como votam em relação ao Projeto 019/2022, sendo aprovado 

por toda a Edilidade. Seguindo informou que consta segundo 

turno de votação do Projeto de Lei nº 020/2022 que “Institui O 

Programa Câmara Aberta para as Escolas da Rede Municipal e 

Estadual de Ensino, Fundamental e Médio, e dá outras 

providências”, colocado em votação foi aprovado por todos os 

vereadores. Finalizando a palavra foi cedida aos vereadores 

para manifestação final. Com a palavra o vereador José Felipe 

agradeceu aos pares pela aprovação do projeto 016 de sua 
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autoria juntamente com o colega Claudomiro. 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. 

 

 

 

      


