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Informações Básicas
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Encerramento: 22/11/2016 00:00

Mesa Diretora
Lista de Presença
Narrativa
Ata nº 185/2016 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde
de MT/MS. Aos (22) Vinte e Dois Diasdo Mês de Novembro do ano de (2016)
Dois Mil e Dezesseis, às (08h50min) oitohorase cinquenta minutos da manhã
no prédio aonde funciona a Câmara de Vereadores, na Rua Barão do Rio
Branco, nº. 120, centro, reuniram- se os seguintes Vereadores: Flávio Roberto
Alves de Brito – Presidente; Claudinei Bitencourt Lopes – 1° Secretário; Wiliam
Assis Santana – 2° Secretário; Waldemar Canhete Falleiros – 2° Vice
Presidente;Adriano Orling de Arruda;Cleisy Maira Paes de Souza Milleo; Edmar
Pereira da Silva; Fábio de Oliveira Souza; Joelson de Almeida Furtado e
Laurindo Luiz Marchezam. Constatando quorum regimental o Senhor
Presidente invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da
democracia declarou aberta a sessão. O Presidente Flavio Roberto Alves Brito
fez a mensagem bíblica do dia. O Presidente Flávio Roberto Alves de Brito
colocou em discussão a Ata n°184/2016 da Sessão Ordinária do dia
17/11/2016, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovadas por
unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Convite para a Formatura do
PROERD, Ofício Circular nº 002/2016. Nota de agradecimento dos familiares
da Saudosa Alzira Oliveira da Fonseca aos Vereadores Fábio, Claudinei,
Waldemar e Wiliam. ORDEM DO DIA: Moção de Pesar nº 147/2016 de autoria
do Vereador Laurindo Luiz Marchezan aos familiares do saudoso João da
máquina, os Vereadores Claudinei, Waldemar, Wiliam e Flávio pedem para
subscrever a referida Moção, colocou em discussão, o Vereador autor da
Moção comentou que o saudoso Sr. João era um homem trabalhador, um
comerciante muito conhecido na cidade, colocou em votação sendo aprovada
por unanimidade. O Vereador Fabio de Oliveira fez indicações ao Executivo
solicitando patrolamento do Bairro localizado atrás do Motel, solicitou
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manutenção na iluminação pública as margens do Rio Verde, solicitou a
retirada das aulas das auto-escolas das margens do Rio Verde. fez indicação a
Secretaria de Saúde solicitando agilidade no setor de ultrassonografia do
Hospital Municipal Paulino Alves da Cunha, fez indicação a Secretaria de
Obras solicitando a manutenção de duas pontes na região do Perú que dá
acesso a Colônia Paredes. O Vereador Laurindo Luiz Marchezan fez Moção
de Congratulação ao Jovem Waldir Piveta Assunção, patrão do Clube do Laço
CTP do Rio Verde pela brilhante festa realizada no último final de semana e
também pela vitória na Taça de Ouro, colocou em discussão, não havendo
discussão colocou em votação sendo aprovada por unanimidade, todos os
Vereadores pedem para subscrever. O Vereador Waldemar Canhete
Falleiros fez indicação ao Executivo solicitando a reconstrução da ponte sobre
o Rio Taquari Mirim na região do Garimpinho, fez requerimento ao Secretário
de Saúde Sr. Lício Toledo Maciel solicitando a relação da ultima compra de
medicamentos do Município. O Vereador Edmar Pereira da Silva fez
indicação ao Executivo solicitando a reconstrução das pontes da região do
Barreirinho e da ponte que dá acesso às Fazendas Novo Paraíso e Morro Alto.
GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Claudinei Bitencourt Lopes
cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou que recebeu
uma reclamação na semana passada de pessoas que a cadeira do dentista do
ESF Vila Nova estava com defeito e informa à população que hoje pela manhã
esteve no ESF e conversando com a Dra. Claudinéia e foi informado que
dentro de poucos dias estará sanado este problema, pois a cadeira já foi
enviada para manutenção, comentou que até agora não foi atendido em suas
indicações feitas ao Executivo na semana passada solicitando manutenção na
iluminação pública de algumas ruas do Município, pois a falta de iluminação
nas vias públicas traz muitos transtornos à população rio-verdense, sem mais
desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Edmar Pereira
da Silva cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou a
importância do Projeto PROERD nas escolas conscientizando as crianças e
adolescentes a respeito das drogas e reforçou o convite a toda população para
a formatura que acontecerá no próximo dia 25, comentou que os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser respeitados, mas que algumas
vezes vemos algum desses Poderes tentando minimizar o trabalho do outro,
comentou que telefonou para a Srta. Iria Maciak perguntando se já há algum
local disponível para a instalação da Guarnição do Corpo de Bombeiros em
nosso Município, e manifestou indignação com a resposta da Srta Iria, pois
todos sabem que desde o início do ano de 2013 ele vem trabalhando para
conseguir trazer uma Guarnição do Corpo de Bombeiro para nosso Município,
e que a resposta foi que isso não era mérito dele e que ele não tinha nada a
ver com isso, comentou que não quer receber mérito e homenagem de
ninguém, pois esse mérito é da população, a única coisa que deseja é que não
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podemos deixar perder isso, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de
semana. Não havendo vereadores inscritos pela Ordem e Liderança, sem mais
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
Sessão Ordinária do dia (22) Vinte e Dois de Novembro do ano de (2016) Dois
Mil e Dezesseis. Autorizou que lavrasse esta ata que depois de lida e achada
conforme será aprovada e assinada pelo Presidente, 1º Secretário e demais
Vereadores presentes:
Flávio Roberto Alves de Brito – Presidente
Claudinei Bitencourt Lopes - 1º Secretário
Wiliam Assis Santana – 2ª Secretário
Juliana de Figueiredo Baptista – 1º Vice Presidente
Waldemar Canhete Falleiros– 2º Vice Presidente
Adriano Orling de Arruda–
Cleisy Maira Paes de Souza Milleo –
Edmar Pereira da Silva –
Fabio de Oliveira Souza –
Joelson de Almeida Furtado –
Laurindo Luiz Marchezam -
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