
Gabinete do Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORÃ

Ata da Sessão Solene Inaugural dos trabalhos Legislativos da Câmara

Municipal de Itaporã. As vinte horas, do dia quatorze de fevereiro de dois mil e

doze, em sala própria e sob a Presidência do Vereador Roberto Carlos

Marsura, tendo como Secretário o Vereador Pedro Henrique Teixeira Tavares,

reuniram-se solenemente à Câmara Municipal de Itaporã. Além dos citados,

estavam presentes os seguintes Vereadores: Ademir Pereira de Freitas,

Adriano Martins dos Santos, Edio Barreto, Edvaldo Gomes Bezerra, Gerson

Carneiro Escobal, Givanildo Spessoto Rondina e Vanilton de Meio Galdino.

Estavam presentes também, as seguintes autoridades: a Excelentíssima

Senhora Francelize da Costa Cordeiro - Vice-Prefeita, Gerentes Municipais,

Presidentes de Entidades, Ex-Vereadores e Ex-Prefeitos, além de elevado

número de pessoas. O Senhor Presidente declarou aberta à sessão,

convidando para fazer parte da Mesa, o Excelentíssimo Senhor Marcos Antonio

Paco - Prefeito Municipal. Em seguida todos os presentes foram convidados a

se posicionarem de pé para cantarem o Hino Nacional brasileiro. Prosseguindo

a Sessão Solene, foi convidado para fazer o uso da palavra o Frei Érico Renz,

que intercedeu por bênçãos. Em seguida, foi convidado para fazer o uso da

palavra o Vereador Ademir Pereira de Freitas, que agradeceu e

cumprimentou todos os presentes. Disse que no ano de 2011 o trabalho

realizado frente à presidência desta Casa de Leis foi voltado para o

desenvolvimento de nosso Município e expôs o anseio de dar continuidade aos

mesmos. Lembrou que 2012 é um ano eleitoral e que todos devem buscar

primeiramente o bem de nosso povo. Sobre a realização de inúmeras

benfeitorias previstas para serem realizadas em nosso Município, Ademir disse

que a burocracia dificulta a liberação de emendas, mas afirmou que o Poder

Executivo sempre agiu com prudência evitando perder emendas e lutando para

que as mesmas sejam liberadas a curto prazo. Em discurso o Vereador

Adriano Martins dos Santos, saudo~os os presentes, agradeceu a

presença do Frei Érico e dem:~~.~~:s e autoridades presentes.
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Disse que continuará de forma incansável prestando seu trabalho para nossa

população. Solicitou ao Prefeito e aos Gerentes presentes, respostas e a

realização das solicitações aprovadas e encaminhadas pelos membros deste

Poder Legislativo. Ao findar de sua fala desejou sorte a todos e que 2012 seja

um ano produtivo. Prosseguindo a Sessão Solene, o Vereador Edio Barreto,

cumprimentou todos os presentes, sobre as benfeitorias a serem realizadas em

nosso Município ainda neste ano, explanou estarem previstos nove milhões de

recursos federais, estaduais e também municipais, empenhados para a

realização de muitas obras em nosso Município. Para finalizar colocou-se a

disposição do Poder Executivo e também de nossa população, se

comprometendo a continuar buscando proporcionar-Ihes o bem estar e

consequentemente também o progresso de ítaporã. O Vereador Gerson
Carneiro Escobal, agradeceu e saudou todos os presentes, parabenizou o

Vereador Ademir pela administração transparente realizada frente à

presidência desta Câmara no ano de 2011. Disse que a carga de experiência

política certamente contribuíram na qualidade do trabalho realizado pelo

Vereador Roberto Marsura e para finalizar colocou-se à disposição de tudo que

estiver como objetivo o bem da população itaporanense. Logo após, falou o

Vereador Givanildo Spessoto Rondina, que saudou todos os presentes,

parabenizou o Vereador Ademir pela excelente administração deste Poder

Legislativo no ano de 2011, demonstrou grande satisfação em função da

dignidade e do respeito predominante em tal administração. Lembrou que o

Vereador Roberto já. possuí experiência frente à Presidência desta Casa de

Leis e afirmou seguramente que nos trabalhos deste novo mandato também

haverá êxito. Para finalizar disse que estamos vivendo um ano eleitoral, e por

isso, a união entre os nobres colegas Vereadores devem permanecer, de forma

a prevalecer os interesses de nossa população e a busca por melhorias em

nosso Município. Dando continuidade.o v~r dor Vanilton de Meio Galdino,
saudou todos os presentes, destacou que trê anos esteve sendo líder do_. ,



---------------------=-------- .__._..._--

Gabinete do Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORÃ

Prefeito e afirmou que ainda hoje está à disposição do mesmo e de nossa

comunidade, buscando sempre o melhor para o povo itaporanense. Ainda,

lembrou e se propôs a cumprir a real obrigação do Vereador de ser um agente

fiscalizador e também um contribuinte da administração, de maneira a

considerar sempre o avanço de nosso Município. Em seguida o Vereador

Edvaldo Gomes Bezerra - Segundo Secretário, saudou todos os presentes,

afirmou acreditar que o Presidente Roberto Marsura fará uma excelente

administração, continuando os trabalhos do Presidente anterior. Ao final falou

estar disposto a trabalhar por tudo que for bom e melhor para Itaporã. Foi

convidado para fazer o uso da palavra o Vereador Pedro Henrique leixeira

lavares - Primeiro Secretário, que saudou todos os presentes, parabenizou

o Vereador Ademir Pereira de Freitas pelo excelente trabalho realizado frente à

Presidência da Câmara no ano de 2011 e a para o presente ano espera que o

Poder Executivo realize inúmeras obras em nosso Município. Logo após o

Presidente convidou o Exmo. Sr. Marcos Antonio Paco - Prefeito Municipal

para fazer uso da palavra, que em discurso saudou todos os presentes,

parabenizou o Presidente Roberto Carlos Marsura pelo seu sexto mandato de

Vereador e explanou que sua experiência só irá somar em prol da
\'--' administração Municipal. Destacou que sempre pode contar com o apoio da

Câmara e que só tem a agradecer por todos os trabalhos realizados junto ao

Executivo. Falou sobre várias emendas a serem liberadas ainda neste ano,

citando também a contemplação de emendas do PAC - Programa de

Aceleração do Crescimento, as quais juntamente com contrapartidas do

Município acarretarão em muitas obras para o nosso Município. Também falou

da importância de não deixar influenciar a disputa política dos interesses e

necessidades da população, e para encerrar convidou a todos para

participarem da Pré - Conferência Sobre Transparência e Controle Social.

Encerrando a Sessão Solene, o presid;,nt Senhor Roberto Carlos Marsura

fez uso da palavra saudando todos os R tes, disse que com seus vinte e.
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quatro anos de vida pública somou ao longo do tempo inúmeras amizades.

Continuando agradeceu a imprensa presente, entre elas a Radio Alvorada de

Itaporã. Sobre o ano eleitoral que estamos vivendo, Roberto explanou que

independente de partido político, todos devem pensar no melhor para Itaporã.

Expôs que neste ano não será diferente, pois o Poder Executivo poderá

continuar contando com o apoio do Poder Legislativo. Também disse que a

união entre os nobres Vereadores, fortalece a esperança de um ano repleto de

muitas realizações. Ao finalizar convidou toda nossa população para

participarem dos trabalhos Legislativos, acompanhando as sessões pelo radio

ou ·se fazendo presente todas às terças-feiras no período matutino. Ainda foi

lida em nome do Poder Legislativo itaporanense uma mensagem de fé e

motivação. Logo após foi feito o descerramento da placa com a composição da

Mesa Diretora para a Sessão Legislativa de 2012, na entrada principal do

edifício deste Poder Legislativo. Não havendo nada mais a ser tratado o

Senhor Presidente declarou encerrada a sessão. Ordenou ao Senhor

secretário a lavratura da presente Ata, que será lida e aprovada devidamente

assinada. Ass: Roberto Carlos Marsura, Pedro Henrique Teixeira Tavares,

Edvaldo Gomes Bezerra, Adriano Martins dos Santos, Vanilton de Meio

Galdino, Edio Barreto, Gerson Carneiro Es

Ademir Pereira de Freitas.

digitar e assino.

ivanildo Spessoto Rondina e

Marsura, Presidente, mandei
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