Ata de Reunião Ordinária.

Ata da 1ª sessão da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Casca,
1º período legislativo do ano de 2017. Aos 20(vinte) dias do mês de março de
2017 ás 20:16m no salão nobre da Câmara Municipal realizou se a 1ª sessão
desta Reunião Ordinária. A reunião foi presidida pelo Excelentíssimo Sr.
Presidente Roberto Ribeiro Reis, que após os devidos cumprimentos 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 seguida foi feita
leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos os vereadores.
Continuando foi feita entrega das correspondências e proposições. O Sr
Presidente em uso da palavra pediu que registrasse em ata a entrega dos
Projetos de Lei de nº 001/2017 autoria do Legislativo, 002/2017 e 003/2017 de
autoria do Executivo. Passando para a 2ª parte da Reunião, o Sr. Presidente fez
a apresentação dos oradores inscritos e passou a palavra para o
Excelentíssimo Sr. Prefeito Adriano Almeida Alvarenga, que após os devidos
cumprimentos, explanou sobre sua administração dizendo que está
conduzindo o nosso município da melhor maneira possível com apoio de toda
equipe da prefeitura. Relatou sobre o hospital dizendo que quer ampliar ainda
mais os serviços informando que a partir do mês de abril do corrente ano
serão realizadas em média 40(quarenta) cirurgias. Agradeceu a Deus e a todos
que acreditaram em sua pessoa pela oportunidade de estar à frente do nosso
município. Deixou claro que seu trabalho é para o povo em prol do coletivo e
que não irá resolver problemas pessoais. Deixou a prefeitura de portas aberta
para os vereadores e toda a população para sugestões e ajudar no que for
possível. Agradeceu. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Prefeito
Adriano pelo fato de ter colocado a prefeitura à disposição dos nobres colegas
vereadores, e com a forma que vem administrando o patrimônio público com
dedicação e empenho de forma cabal pretendendo o melhor para o nosso
município. Ainda em uso da palavra agradeceu o Sr. José Carlos contador da
prefeitura que trouxe a pessoa do Ilustríssimo Sr. Luiz da Silva Tedo assessor
contábil da prefeitura para fazer o uso da tribuna com uma palestra sobre
controle interno sem nenhum ônus para o legislativo. Passou então a palavra
para o Sr. Luiz Tedo que após os devidos cumprimentos, disse que o controle
interno existe em todas as esferas de governo em todos os órgãos públicos.
Apresentou slide citando as atribuições e explicando a falta que faz nos
órgãos públicos. Fez uma ampla explanação e colocou a disposição para
indagações e questionamentos. O Vereador Dr. Alexandre fez algumas
perguntas que foram prontamente esclarecidas. Em seguida o Sr. Presidente
agradeceu o Sr. Luiz Tedo em nome de todos os vereadores pela
disponibilidade e boa vontade de ter prestado esse relevante serviço para o
Legislativo. Continuando os trabalhos o Sr. Presidente, solicitou a secretária
para fazer leitura do Requerimento de nº 003/2017. Autoria do vereador

Roberto Ribeiro Reis. “Dispõe sobre visita à residência da Sra. Maria Madalena
Santos Lopes, pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município”.
O Requerimento foi discutido, votado e aprovado por 07(sete) votos a 0(zero).
Em seguida o Sr. Presidente em uso da palavra relatou sobre o VII Encontro
Mineiro de vereadores que aconteceu em Belo Horizonte do qual participou
juntamente com a vereadora Márcia e o vereador Jair. Disse que foi uma
oportunidade rica e de grande conhecimento. Informou que irá adotar uma
escala de revezamento sendo sempre de 03(três) em 03(três) vereadores para
que todos possam participar. Comunicou aos nobres colegas que por motivo
de cunho pessoal a vereadora Márcia precisou se ausentar da reunião. Pela
justa causa deixou o requerimento de nº004/2017 para ser apreciado e votado
na próxima reunião. Em seguida a palavra foi da Assessora Jurídica desta
Casa a Dra. Andréa Aparecida Silva, que após os cumprimentos, informou aos
vereadores que na próxima semana será marcada uma reunião com os
membros das Comissões Permanentes para discussões e esclarecimentos
referentes aos Projetos de Lei nº 001, 002 e 003/2017. Comunicou aos
vereadores que todos os ofícios enviados a Prefeitura serão apresentados
para os vereadores tomarem ciência mostrando assim toda transparência.
Agradeceu. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente sessão às 21:15m 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, 20 de março de 2017.
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