Ata de Reunião Ordinária
Ata da 1ª sessão da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio
Casca 1º período legislativo do ano de 2017. Aos 03(três) dias do mês de
abril de 2017, às 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 seguia solicitou a secretária para fazer
leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. Em
ato contínuo foi feita entrega das correspondências e leitura de convite.
Passando para a segunda parte da reunião o Sr. Presidente fez a
apresentação dos oradores inscritos e passou a palavra para a Sra. Ana
Maria Silva Reis coordenadora da Atenção Básica do nosso município
que após os cumprimentos, disse que veio a esta Casa para fazer a
apresentação do Relatório Anual de Gestão. Esse relatório apresenta os
resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde
do município. Relatou explicando a importância do mesmo e deixou
impresso para que os vereadores possam apreciar e posteriormente ser
enviado para o Tribunal de Contas. Fez um convite a todas as mulheres
que ainda não fizeram mamografia e preventivo para procurarem a
unidade de saúde e assim realizar os exames. Agradeceu. O Sr.
Presidente agradeceu a Sra. Ana pelas informações. Em seguida a
palavra foi do jovem Amon Cosmo Gurgel Moreira, Zootecnista
responsável pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente, que após os cumprimentos, disse que é com grande
satisfação que está mais uma vez aqui nesta Casa para explanar um
pouco sobre as ações feitas pela secretaria. Em resposta ao
requerimento referente à situação da Dona Maria dos Cachorros disse
que conhece e sabe que é muito complicada, mas junto com o
Executivo e as secretarias de Saúde, e Assistência Social já estão
tomando todas as providências necessárias. Fez um convite a todos os
vereadores e presentes para participarem de uma palestra sobre a
importância do manejo pré-abate em bovinocultura e suinocultura,
ministrada pelo professor do departamento de Zootecnia da
Universidade Federal de Viçosa Dr. Mário Chizzotti, que acontecerá
neste Plenário no dia 19 de maio às 18:00h. Parabenizou os produtores
pela entrega da merenda escolar dizendo que estão todos de parabéns.
Deixou a secretaria de portas abertas para ajudar no que for possível.
Agradeceu. O Sr. Presidente agradeceu o secretário Amon pelas
explicações e disse que fica feliz em saber que as ações estão sendo
tomadas frisando a importância dessa parceria do Executivo com o

Legislativo. Continuando a palavra foi do vereador Dr. Alexandre que
após os cumprimentos, Agradeceu ao Sr. Prefeito pelo convite para
compor sua equipe no intuito de ajudar o Município, mas infelizmente
por motivo profissional não pode atendê-lo, mas disse que estará a
disposição para o que for melhor para nossa terra e nosso povo.
Registrou a presença do Sr. Prefeito Adriano. Agradeceu aos seus
eleitores por ter proporcionado sua volta a esta Casa por mais quatro
anos dizendo que continuará instruindo, orientando e ajudando a todos
no que for possível. Finalizando disse que a política é um instrumento
hábil para transformar a sociedade e não para transformar vida pessoal.
Agradeceu. O Sr. Presidente em uso da palavra pediu a compreensão
dos nobres colegas pela não inclusão do Projeto de Lei 001/2017 na
pauta. Esclareceu que, em uma reunião com os vereadores membros
das comissões juntamente com a assessoria jurídica dessa Casa
chegaram à conclusão que não era o momento, devido à situação em
que se encontra o país e também para que não haja oneração aos cofres
públicos. Dando continuidade aos trabalhos pediu a secretária para fazer
leitura do Projeto de Lei nº 002/2017. Autoria do Executivo. “Altera as
atribuições e caracteres do conselho, cria o Fundo Municipal do Meio
Ambiente e dá outras providências”. Em seguida os secretários das
Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação, e de
Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sendo os vereadores
Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho e José Reinaldo dos Santos
fizeram a leitura dos seus pareceres opinando favoravelmente pela
aprovação do Projeto de Lei 002/2017. Em seguida a assessora jurídica
desta Casa a Dra. Andréa Aparecida Silva, fez a leitura do seu parecer
opinando favorável pela aprovação do referido Projeto de Lei. Em ato
contínuo ao Sr. Presidente colocou o Projeto em Discussão. O vereador
Jair disse que, pelo que acompanhou ouve algumas alterações
substanciais com relação à Lei anterior
1.603. Sugeriu que o
responsável por esta pasta viesse a esta Casa para esclarecimentos e
informações, e também para que sejam inseridas sugestões. Em seguida
o Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº002/2017 em 1ª votação que
obteve o seguinte resultado 08(oito) votos favoráveis a o(zero) ; em 2ª
votação permaneceu o mesmo resultado 08(oito) votos favoráveis a
0(zero). O Sr. Presidente então declarou aprovado o referido Projeto de
Lei. Em seguida foi feita a leitura do Projeto de Lei 003/2017. Autoria do
Executivo. “Dispõe sobre a constituição do Conselho e Fundo Municipal
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e dá outras
providências”. Em seguida os secretários das Comissões Permanentes
de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas
de Contas sendo os vereadores Alexandre Amarante Gomes Pinto
Coelho e José Reinaldo dos Santos fizeram a leitura dos seus pareceres

opinando favoráveis pela aprovação do referido Projeto de Lei.
Continuando a assessora jurídica desta Casa a Dra. Andrea Aparecida
Silva fez a leitura do seu parecer opinando favoravelmente pela
aprovação do Projeto de Lei nº003/2017. Em seguida o vereador José
Reinaldo pediu permissão ao Presidente e demais colegas vereadores
para fazer o uso da palavra e parabenizou o Sr. Raimundo Alberto
Gomes pela passagem do seu aniversário, pelo casamento de sua filha
Angélica e pelas ações que sempre faz em prol das pessoas de nossa
cidade. Agradeceu. Continuando os trabalhos o Sr. Presidente colocou o
Projeto de Lei 003/2017 em discussão. Como não ouve nenhuma
manifestação colocou o Projeto de Lei 003/2017 em 1ª votação que
obteve o seguinte resultado: 08(oito) votos favoráveis a 0(zero); em 2ª
votação permaneceu o mesmo resultado 08(oito) votos favoráveis a
0(zero) O Sr. Presidente então declarou aprovado o referido Projeto de
Lei. Dando seqüencia aos trabalhos foi feita a leitura dos requerimentos
de números 004/2017. Autoria da vereadora Márcia da conceição
Marques. “Dispõe sobre construção de uma escadaria dentro das
normas de espaço público no local conhecido como “Travessa
Jacarandá”. Requerimento de nº005/2017. Autoria da vereadora Márcia
da Conceição Marques. “Dispõe sobre construção de uma escadaria
com a Rua 24 à Rua 18 criando também um espaço de convivência para
os moradores”. Requerimento de nº 006/2017. Autoria do vereador
Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho. “Dispõe sobre oportunidade a
este Edil para fazer um trabalho nos muros públicos utilizando a técnica
visual como Grafite”. Requerimento de nº007/2017. Autoria do vereador
Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho. “Dispõe sobre providências
junto ao setor de vigilância sanitária ou ao órgão equivalente para que
seja realizado cadastro dos animais domésticos do nosso
Município”.Requerimento de nº008/2017. Autoria do vereador Alexandre
Amarante Gomes Pinto Coelho.”Dispõe sobre Estudo e análise para
adequação da Lei Orgânica do Município e do nosso Regimento
Interno”. Requerimento de nº009/2017. Autoria do vereador Geraldo
Magela dos Santos. “Dispõe sobre construção de uma escada com
corrimão e iluminação de acesso entre as Ruas 17 e 24 Bairro Irmã
Dulce”. Os Requerimentos foram discutidos, votados e aprovados por
unanimidade. Antes de finalizar a sessão o Sr. Presidente declarou aos
vereadores que está sendo viabilizada a alteração a Lei Orgânica do
Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal no que foi
aparado pela assessora jurídica desta Casa, no intuito de esclarecer
que ambos os projeto serão discutidos e avaliados por todos os
membros da Casa antes de serem levados a plenário para votação.
Comunicou que nos dias 09,10, e 11 do mês de maio acontecerá o XXXIV
Congresso Mineiro dos Municípios no Expo Minas em Belo Horizonte. E

os vereadores José Reinaldo dos Santos, Cláudio de Oliveira Lopes e
João Carlos Sétimos serão os representantes do nosso Município. Não
havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a
presente sessão às 21:49m 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, 03 de
abril de 2017.
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