
PPHH
ti 0^ M u n ic I p^al ,

ATA N" 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDR.

Aos Vinte e Três Dias do Mês de Agosto do ano de 2017, compareceram na sala de reuniões da
câmara Municipal de Rio Brilhante, na rua Athayde Nogueira ,Centro , na Cidade de Rio Brilhante -
MS , os membros Conselheiro(a) do CMDR , Para sua primeira Reunião Ordinária conforme Oficio
Circular de n° 01\2017.Teve inicio às 8h30 min da manha, pelo Sr.° Presidente Ruy Barbosa de Oliveira
Sichinel . O Sr.° Ronaldo de Lima Flores representante da AEARB não pode estar presente mas mandou
justifieativa .0 Sr.° Gildo Matos Honório representante da AGRAER não pode estar presente e mandou
justificativa. O Sr.° Jocimar de Souza Soares ,Secretario do CMDR fez uma contagem para conferir se
tinha quorum sufieiente e perguntou se a maneira que foi feito o convite foi suficiente. Estando tudo
dentro dos conformes foi feito a leitura da pauta da reunião; após a leitura foi feita a entrega dos livros
dos conselheiros passado ao Sr.° Presidente Ruy Barbosa de Oliveira Sichinel ,que pediu para o
secretario dar encerramento e arquivamento dos mesmos e informou que estava sendo feito por não ter
localizados conforme Justificou na Assembléia Geral Extraordinária e que já tinha efetuado abertura de
novos livros nos moldes da legislação vigente atual .seguindo a pauta do dia foi lido pelo secretario do
CMDR a leitura da ata da Assembléia Geral Extraordinária a qual foi aprovada por unanimidade .Foi
definido que terá reuniões a cada sessenta dias ,sem contar com as extraordinárias quando forem
necessárias . O Sr.° Ramão Alves Leite pediu a palavra e solicitou a este conselho um parecer de todos
ali presentes como testemunha em favor da Sr.^ Nelci Gomes Gonçalves para garantir a capacidade física
da mesma ,pois ela esta precisando de um parecer do conselho para poder encaminliar um oficio, de
pedido da AGRAER para que a mesma possa dar seqüência no tramite de transferência do lote a qual
dona Nelci comprou e que esta precisando transferir para seu nome. O Sr.° Ramão também apresentou o
Vice Presidente e Secretaria da Associação Presidente Getúlio Vargas, e informou que lá esta indo tudo
bem e que a mesma esta fortalecida. O Sr." João Olívio Schiavi pediu a este conselho ,o
encaminhamento de um oficio ao secretaria de saúde do município a disponibilização de um agente de
saúde para poder atender no posto de saúde do assentamento São Judas ,pois estão sem ninguém lá ate o
momento e que existe a necessidade do mesmo naquele lugar para poder atender a todos os residente ali
.pediu também ao presidente Ruy que encaminhe oficio solicitando a secretaria de Infraestrutura do
município o encaminhamento de uma patrulha mecanizada (moto niveladora) para dar manutenção nas
estradas daquele assentamento e que a mesma teria que arrumar as entradas dos lotes ate aos lugares que
estão os resfriadores de leite para facilitar o escoamento de seus produtos ,dando ênfase que são
piodutores^de leite já a v^ios anos e que do jeito que esta não da ,pois as empresas que compram seus
piodutos não conseguem ir ate esses locais onde estão os resfriadores para poderem carregar, e que estão
deixando muitas vezes os leites para trás devido ao problema existentes .o Sr." Ramão Alves leite
informou que as estradas que dão acesso ao assentamento Getúlio Vargas estão boas ,pois foram feitas
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