Ata de Reunião Ordinária.
Ata da 1ª sessão da 1ª (primeira) Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Rio Casca, 1º período legislativo do ano de 2017. Aos
20(vinte) dias do mês de fevereiro de 2017, às 20:05m no salão nobre da
Câmara Municipal realizou-se a 1ª sessão desta Reunião Ordinária. A
Reunião foi presidida pelo Excelentíssimo Sr.Presidente Dr. Roberto
Ribeiro Reis que antes de iniciar os trabalhos solicitou um minuto de
silêncio em respeito ao falecimento do Sr. Gilson Salgado Gomes. Em
seguida cumprimentou aos ouvintes, aos nobres colegas vereadores e
a todos os presentes. Em seqüência solicitou a secretária para fazer
chamada oral para confirmação da presença dos vereadores. Havendo
quorum e em nome de Deus e do povo de Rio Casca, declarou aberta a
1ª sessão desta Reunião Ordinária. Em ato contínuo solicitou a
secretária para fazer entrega das proposições e correspondências
registrando a entrega do Projeto de Lei nº 001/2017 de autoria do
Executivo e também as Comissões Permanentes. Em uso da palavra o
Sr. Presidente informou que a assessora jurídica desta Casa a Dra.
Andréa Aparecida Silva fará uma explanação sobre o projeto para
esclarecimento das dúvidas dos nobres colegas. Convocou a todos os
vereadores para uma Reunião Extraordinária que acontecerá no dia 23
do corrente mês para apreciação e votação do referido Projeto de Lei.
Passando para a 2ª parte da Reunião o Sr. Presidente fez a
apresentação dos oradores inscritos e passou a palavra para o
vereador Jair Heleno Andrade, que após os cumprimentos, falou sobre
o Presidente o Sr. Roberto Ribeiro Reis e louvou novos tempos nesta
Casa sobre sua liderança. Relatou sobre os direitos e deveres do
Legislativo, expôs suas opiniões e sugestões. Deixou sua indignação
com a administração anterior. Agradeceu. Em seguida a palavra foi do
vereador e Vice-Presidente José Reinaldo dos Santos que após os
cumprimentos, disse que é com muita satisfação e honra que hoje
representa o povo através do legislativo. Agradeceu a população pela
confiança depositada em sua pessoa. Disse que acredita na renovação,
colocou à disposição junto com seus colegas vereadores para ajudar
dentro do que for possível caminhar no caminho certo e com as graças
de Deus ao fim do trabalho dizer de cabeça erguida que combateu o
bom combate. Agradeceu a equipe que trabalha nesta Casa através da
secretária presente, pelo apoio recebido. Continuando a palavra foi do
Vereador Dr. Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho que após os

cumprimentos, pediu a Deus serenidade, independência, dignidade e
sobretudo urbanidade para que possam fazer um bom trabalho em
busca do bem comum. Relatou sobre à Casa Legislativa dizendo que
nunca se sentiu subordinado ao Executivo, pois aqui cada um faz o
papel de acordo com sua consciência, e sempre se sentiu com a
consciência cívica fazendo sempre o bem para o nosso município; e
começando esta nova legislatura, pediu a todos os seus colegas
vereadores, assim como ele, para mirarem nas necessidades do povo e
não nas picuinhas políticas, para realmente nossa cidade crescer
priorizando o desenvolvimento econômico, infra estrutura, educação de
qualidade e saúde. Agradeceu. Em seguida a palavra foi da Sra. Jamile
Daniele Magalhães Lucarelli coordenadora da vigilância sanitária, que
após os cumprimentos, relatou sobre a Unidade Móvel SESC saúde
Mulher em parceria com a Prefeitura Municipal que se encontra em
nossa cidade e ficará até o dia 20 de abril, onde já estão sendo feito
exames específicos para as mulheres como mamografias, preventivos
e ultrasons pélvica, endovaginal e mamária. Informou a todos como
está sendo feito o procedimento para realização dos exames.
Agradeceu. Em ato contínuo a palavra foi da Sra. Maria do Carmo
Polesca Teixeira Mucida secretária Municipal de Saúde, que após os
cumprimentos, agradeceu o apoio desta Casa através do Presidente e
demais vereadores em ceder esse espaço tão importante para esta
secretaria estar repassando as informações relacionadas a esse setor
público do nosso Município, prestando contas a população e
principalmente aos vereadores que são os representantes do povo.
Passou a agenda da semana informando o que será realizado
destacando uma reunião que acontecerá na próxima quarta feira com
todos os secretários de saúde da região COSENS (Conselho de
Secretário de Saúde) que acontece uma vez por mês em cada
município, e desta vez é Rio Casca que estará sediando esta reunião.
Estará presente também o corpo clinico do nosso hospital e o
presidente da Fundação Cristiano Varella de Muriaé. Fez uma ampla
explanação dos trabalhos e deixou as portas da secretaria aberta para
toda a população. Agradeceu. Em seguida a palavra foi da assessora
jurídica desta Casa Dra. Andréa Aparecida Silva, que após os devidos
cumprimentos, disse que se sente honrada em assessorar esta Casa,
pois sabe da importância do Legislativo para o Município, espera fazer
jus a confiança depositada em sua pessoa. Colou-se à disposição a
cada vereador para juntos trabalhar em prol do bem maior que é a

coletividade. Relatou sobre as funções do Legislativo explicando a
importância deste trabalho. Fez uma ampla explanação sobre o Projeto
de Lei 001/2017 de autoria do Executivo. Colocou a disposição para
indagações. Os vereadores Jair e Dr. Alexandre relataram sobre o
Projeto onde foram esclarecidas dúvidas ficando as demais colocações
a serem discutidas e debatidas na próxima reunião onde será votado o
referido Projeto. Desejou um bom mandato e uma boa sorte a todos os
Edis. Agradeceu. Antes de finalizar a sessão o Sr. Presidente em uso da
palavra, disse que na quinta feira será o momento ideal para que os
nobres colegas e a sociedade possam crivar o competente profissional
que a de se apresentar. Relatou sobre as reuniões das comissões e
disse que a sugestão é mais que oportuna. Informou a todos os
vereadores que esteve com Dr. Diego em Belo Horizonte e receberá sua
visita aqui em Rio Casca para uma reunião na quarta feira e desde já
convidou a todos os vereadores para discutirem vários assuntos de
suma importância como: Modificação no nosso Regimento Interno, Lei
Orgânica do Município, a situação da Associação comercial e as
audiências públicas. Não havendo mais nada a tratar agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente sessão às 21:08m informando
que a próxima Reunião Ordinária acontecerá no dia 06 de março. E para
constar lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada
pelo Presidente, secretário e demais vereadores. O conteúdo desta
reunião encontra-se gravado e arquivado nas dependências da
secretaria da Câmara Municipal. Rio Casca, 20 de fevereiro de 2017.
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