Ata de Reunião Extraordinária.
Ata da 1ª sessão da 1ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Rio Casca, 1ª
período legislativo do ano de 2017. Aos 23(vinte e três) dias do mês de fevereiro de
2017 ás 20:20m no salão nobre da Câmara Municipal realizou-se a 1ª sessão desta
reunião extraordinária. A reunião foi presidida pelo Excelentíssimo Sr. Presidente
Roberto Ribeiro Reis, que após os devidos cumprimentos pediu desculpas a todos
pelo atraso e solicitou a secretária para fazer chamada oral para confirmação da
presença dos vereadores, onde constatou-se a ausência do vereador Alexandre
Amarante Gomes Pinto Coelho. Havendo quorum e em nome de Deus e do povo de
Rio Casca, declarou aberta a 1ª sessão desta reunião extraordinária. Em seguida
pediu a secretária para fazer leitura da ata da reunião anterior, em ato contínuo o Sr.
Presidente colocou a ata em discussão como não ouve manifestação colocou em
votação onde foi aprovada por unanimidade. Em uso da palavra o Sr. Presidente
pediu a compreensão dos nobres colegas vereadores pelo ato falho de não ter
colocado as indicações das Comissões Permanentes em votação na reunião
anterior. Disse que não havendo objeção gostaria de pedir o ensejo para colocar em
votação. O vereador Jair pediu a palavra e fez uma colocação pedindo que quando
houvesse parecer das comissões das quais faz parte gostaria que a Secretaria o
comunicasse para uma prévia reunião com os membros. O pedido foi concedido.
Não havendo mais nenhuma manifestação o Sr. Presidente colocou a referida
indicação em uma única votação. Foi aprovada por 07(sete) votos a 0 (zero).
Continuando os trabalhos a assessora jurídica desta Casa a Dra. Andréa Aparecida
Silva fez a leitura do seu parecer opinando favoravelmente pela aprovação das
indicações das Comissões Permanentes. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a
secretária para fazer leitura do Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, de 15 de
fevereiro de 2017. “Altera a lei complementar nº 1.887, de 25 de novembro de 2016,
que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, e dá outras providências”. Em ato
contínuo a assessora jurídica desta Casa Dr. Andréa Aparecida Silva fez a leitura do
seu parecer opinando favoravelmente pela aprovação do referido projeto de lei. Em
seguida o secretário da Comissão Permanente de Legislação Justiça e Redação o
vereador José Reinaldo dos Santos fez a leitura do seu parecer, e embasados no
parecer jurídico todos os membros foram favoráveis pela aprovação do Projeto de
Lei complementar de nº001/2017. Em uso da palavra o Sr. Presidente disse que o
parecer da Comissão Permanente de Finanças Orçamentos e Tomadas de Contas
tendo como secretário o Vereador Dr. Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho foi
favorável e se encontra a disposição dos nobres vereadores. Em seguida colocou o
Projeto em discussão e convidou Dr. Marco Antônio Dutra assessor tributário da
Prefeitura Municipal de Rio Casca para fazer o uso da Tribuna e explanar sobre o
Projeto de Lei nº 001/2017 e assim esclarecer as dúvidas. O Dr. Marco Antônio após
os devidos cumprimentos, disse que a Dra. Andréa fez seu parecer com muita
clareza e competência, e disse que não iria repetir; então se colocou a disposição
para indagações. Os vereadores Jair Heleno e Roberto juntamente com a Dra. Andréa
e Dr. Marco Antônio fizeram um longo debate onde foram esclarecidas todas as
dúvidas. Em seqüência o Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 001/2017 em 1ª
votação que obteve o seguinte resultado: 07(sete) votos favoráveis a 0(zero); em 2ª

votação permaneceu o mesmo resultado 07(sete) votos favoráveis a 0(zero) O Sr.
Presidente então declarou aprovado o Projeto de Lei nº 001/2017. Antes de finalizar a
sessão o Sr. Presidente pediu a deliberação do plenário para abonar a falta do
vereador Dr. Alexandre. O pedido foi concedido. Não havendo mais nada a tratar
agradeceu a presença de todos desejando um festejo da carne com moderação,
lucidez sempre voltados para a família e ao próximo. Encerrou a presente sessão às
21:25m que para constar lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores. O conteúdo desta reunião
encontra-se gravado e arquivado nas dependências da secretaria da Câmara
Municipal. Rio Casca, 23 de fevereiro de 2017.
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