Ata de Reunião Ordinária.
Ata da 1ª (primeira) sessão da 5ª (quinta) Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Rio Casca, 1º período legislativo do ano de 2017. Aos 17(dezessete) dias do
mês de abril de 2017, às 20:08m 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
onde constatou se a ausência da vereadora Márcia da Conceição Marques.
Havendo quorum e em nome de Deus e do povo de Rio Casca declarou aberta a 1ª
sessão desta Reunião Ordinária. Em ato contínuo o Sr. Presidente pediu a
deliberação do plenário para abonar a falta da vereadora Márcia que justificou sua
ausência com antecedência. O pedido foi concedido. Continuando foi feita a leitura
da ata da reunião anterior. Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão. O
vereador Jair pediu que registrasse em ata a sua sugestão em fazer a leitura do
Projeto de Lei 001/2017 que foi retirado da pauta na reunião anterior para
segundo ele, mostrar com transparência a finalidade do Projeto. O Sr. Presidente
disse que será feita a leitura na próxima reunião. Em seguida colocou a ata em
votação que foi aprovada por 07(sete) votos a 0(zero). Dando seqüência aos
trabalhos pediu a secretária para fazer entrega das correspondências e
proposições registrando a entrega do Projeto de Lei nº004/2017 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 Sr. Gustavo
Caldeira Victer Barbosa. Extensionista Agropecuário II – Engenheiro Agrônomo da
EMATER do nosso município, que após os devidos cumprimentos, agradeceu o
Sr. Presidente e demais vereadores por estarem colaborando com a EMATER em
ceder esse espaço sempre que necessário para estar divulgando para a
população os trabalhos realizados pela EMATER. Fez a apresentação do relatório
da prestação de contas das ações desenvolvidas no ano de 2016 com uma ampla
explanação e apresentação através de slide. Colocou-se à disposição de todos
para ajudar no que for possível, agradeceu a colega Eucilene e o Amon pela
parceria e a todos os presentes e ouvintes. O Sr. Presidente agradeceu ao Sr.
Gustavo pelas explicações e disse que a Câmara continuará de portas abertas
sempre que precisar. Em seguida a palavra foi do vereador Jair Heleno que após
os cumprimentos, teceu comentários sobre a EMATER e o seu desempenho no
nosso município. Reclamou da atuação da administração anterior que não atendia
seus requerimentos deixando sua indignação. Sugeriu ao Sr. Presidente uma
Audiência pública sobre a segurança pública em Rio Casca. Deixou suas opiniões
e sugestões para a atual administração. Agradeceu. Em seguida a palavra foi do
vereador Dr. Alexandre que após os cumprimentos, falou sobre a necessidade do
crescimento auto sustentável do nosso Município. Relatou sobre o tema “Reforma
da Previdência”. Fez leitura de um resumo falando o que estão querendo fazer
com a nossa previdência. Solicitou ao Sr. Presidente esse espaço para que, junto
com a OAB(Ordem dos Advogados do Brasil) possam trazer um palestrante para

explanar sobre a reforma da Previdência. O Sr. Presidente em uso da palavra
agradeceu as ponderações dos nobres colegas e ressaltou que esta Casa tem o
espaço aberto para todos. Falou também que é louvável a solicitação do nobre
colega vereador Alexandre referente à palestra para discorrer sobre o tema
“Reforma da Previdência”. Aproveitando o ensejo pelas datas do mês de abril que
se seguem, em nome da Câmara Municipal parabenizou a Secretária de
Assistência Social a Sra. Joseane Avelar uma pessoa que dignifica a mulher
riocasquense, a Sra. Andrina Maroca esposa do vereador Alexandre, uma
psicóloga exemplar dona de um carisma e empatia sem igual, a Vice-Prefeita
Marleyde de Paula Mucida Miranda, desejando saúde, paz e muita proteção Divina
pessoa que dignifica o cargo que atualmente ocupa e que representa a mulher
brasileira. O Natanael nosso vereador, desejando que sua jornada política e sua
vida sejam de muita prosperidade. A Goreth secretária dessa Câmara que com
sua competência e zelo está sempre pronta a atender a todos, e a Maria das
Graças esposa do vereador José Reinaldo um feliz aniversário. Em seguida pediu
que registrasse que na próxima reunião será feita a leitura do Projeto de Lei
nº001/2017 referente ao controle interno, disse que já nasceu morto como é de
conhecimento de todos, mas irá atender o pedido do vereador Jair. Não havendo
mais nada a tratar agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão
às 21:20m que 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, 17 abril de 2017.
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