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ATA DA ASSEMBTEIA ORDINÁRIA, COM ENTIDADES, INTITUIçÕES
PRTVADAS E USUÁRIOS DOS SERVIçOS PÚBUCOS, GOVERNAMENTAIS
MEMBROS DO CONSELHO MUNTCIPAL DE DESENVOTVIMENTO
susTENTÁVEL - CMDS - RIO BRILHANTE/MS - 2OL7 A2020.
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junho de dois
Ata ne. o4lzolT - Assembleia Geral ordinária - Ao sexto dia do mês de
mil e dezoito, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, Localizada
na Rua Athayde Nogueira Ne 1033 Centro, conforme Edital de convocação do
senhor Prefeito Donato Lopes da silva, nos termos do artigo 7e. lncisos l, ll, lll da Lei
complementar ne. L.438120O6, que institui o Plano Diretor, e a Lei complementar ns.
L.g5612076, em seus arti8os ne. 1,73, t4 em seus incisos § 1e, § 2e' Carmen inicia a
reunião desejando um bom dia a todos os convidando para fazer uma oração. carmen
agradece ao Frei Monizio pela oração feita. Após isso carmen diz que reunião
ordinária não se transfere e só pode deixar de acontecer por falta de quórum. carmen
ainda justifica que devldo a Semana do Meio Ambiente e as diversas atividades que
estão acontecendo no município, a presente. reunião seria com poucas pessoas. Foi
falado da Pauta que seria o processo de doação de lote para a construção do templo
religioso no ãssentamento São Judas e ele descreve a construção do templo religioso
no assentamento Lagoa Azul. carmen dá as boas vindas ao frei Monizio gue ele está
substituindo o Frei Agnaldo e leu o ofício de indicação. Também foi comentado sobre a
instituição do Rony Afonso Drews acabou então ele deixou.e vai sair o decreto agora
não foi feito mas já teria uma indicação. Carmen também fala das justificativas de
alguns conselheiros como Rosa Felix, Volnete lnês Aléssio, Markus Vinicus, Ronaldo
Flores, Gildo Matos, Maria Alci, Fernando Ribeiro Sanchez. Carmen ainda fala sobre o
Oficio do Senhor Prefeito que foi encaminhado para Comunicar que a partir desta data
os membros do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de lnteresse Social - FHIS e os
membros da Unidade Técnica do Plãno Diretor UTPD passam a participar do plano
atual das reuniões juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável - CMDS, Após a leitura do Oficio, Carmen diz os nomes dos membros qe
compõem a UTPD e do Conselho Gestor. Foi solicitado para que seja feita a Leitura da
Ata 03/2018 que após deliberação foi aprovada por unanimidade. Carmen pede para
que a Senhora Ana Beatriz explique sobre a audiência pública. Ana Beatriz diz que irá
acontecer na Câmara Municipal na sexta feira às nove horas da manha a primeira
Audiência Pública que o Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMUSB realiza
e finaliza convidando a todos. Carmen ainda reforça o que.a Senhora Ana Beatriz diz e
fala um pouco mais sobre a Semana do Meio Ambiente e sua programação e pede
para que o Vereador Adão fale sobre a Audiência Publica que acontecerá no mesmo
dia sobre Regularização Fundiária. O vereador Adão começa a dizer que 30% dos lotes
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