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ATA N2 3 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDR.

Aos vinte e oito de Setembro do ano de 2017, compareceram na sala de

reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, na rua Athayde Nogueira, Centro, na
Cidade de Rio Brilhante - MS, os membros ConseIheiro{a) do CMDR , Para sua terceira
Reunião Ordinária. Teve inicio às 8h00 min da manha, pelo Sr.9 Presidente Ruy Barbosa
de Oliveira Sichinel. Ruy Sichinel começou a reunião falando do acréscimo da letra "S"
na sigla do CMDR, pois isso seria uma normativa do Governo Federal, a letra S seria
adicionada devido a preocupação com a Sustentabilidade. Depois disso o Presidente
do Conselho explicou que alguns teriam um pouco mais de dificuldade de vir para as
reuniões, mas agradeceu a presença de todos que estavam ali. O Sr. Valfer começou a
ler a Ata da reunião anterior para que os conselheiros possam fazer colocações, mas
como ninguém se manifestou e todos aprovaram a Ata foi aprovada pro Unanimidade.
Foi questionado sobre as datas das Reuniões, mas o Sr. Valfer explicou que as reuniões
ordinárias seriam a cada 60 dias, mas ainda sim houve indagações sobre a
comunicação das reuniões. A próxima reunião foi marcada para 23 de novembro e
ficou combinado de avisar duas vezes, a primeira dia 13 de novembro e a segunda dia
20 de novembro para que todos fiquem cientes da reunião e se façam presentes.
Como o Sr. Ruy sabe da dificuldade de entrar em contato com todos os membros,
deixou o seu numero de telefone disponível para que quem não conseguir ser avisado
ligar e perguntar sobre a reunião. O Sr. Valfer comentou que o Sr. Carlos Gonçalves,
Secretário Executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável,
pediu para que todos os Conselhos Adicionem a letra "S" de Sustentável para que siga
o padrão estabelecido pelo Governo do Estado, logo após isso foi colocado em votação
e foi aprovado por unanimidade. Ruy comentou a falar sobre a Odontologia nos
assentamentos e que estava acontecendo a Limpeza no Posto do Assentamento São
Judas, e as estradas já estavam sendo feitas na medida do possível, ainda comentou
que a Secretaria de Desenvolvimento tava trabalhando no máximo possível para
atender os Assentamentos. Ruy ainda comentou que estava tendo curso para
Melhorar o desenvolvimento dos Assentamentos. O Seu João Schiavi começou a falar
do curso do dia anterior e que estava sendo muito bom, ainda pediu uma solução para
a obtenção do Calcário e disse que os assentados estão tentando de varias formas
conseguir o calcário. O Sr. Valfer disse que é testemunha de que o Presidente do
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