ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014
Às vinte horas do dia seis de outubro de dois mil e quatorze, na sede da Câmara
Municipal, reuniu-se em Sessão Ordinária a totalidade dos Vereadores, sob a
Presidência do Vereador Carlos Antonio Botte. Após a leitura da Ata da sessão
anterior, o Vereador Jair de Oliveira solicitou a inclusão de um requerimento feito
na sessão do dia 25 de Agosto de 2014, em que o Vereador cobrava a reforma da
academia de Ginástica instalada na Praça da igreja Matriz. O Presidente colocou a
ata em aprovação com a observação feita pelo Vereador Jair o que foi aprovado.
Iniciando os trabalhos o Presidente pediu que o Vereador Jair venha até esta
Casa para ouvir a gravação da sua fala, em seguida solicitou a leitura do ofício da
Avempar informando, mais uma vez, o cancelamento da reunião que aconteceria
no dia 27 de Setembro e que foi remarcada para o dia 11 de Outubro. O
Presidente esclareceu que o vereador que tiver disponibilidade para participar
deverá avisar a Secretaria com antecedência. Logo após, a palavra ficou livre, e o
Vereador Juarez, antes de fazer sue requerimento, teceu alguns comentários
sobre a eleição que ocorreu no dia de ontem e disse que foi uma eleição sadia, e
que o Prefeito conseguiu eleger os Deputados que apoiou. Disse que agora
todos os Vereadores devem cobrar deste Deputados as melhorias que
prometeram realizar no Município. Em seguida cobrou do Executivo um Clube
para os Jovens, e também uma resposta sobre a viabilização junto a Copel de
uma Extensão da rede de Energia Elétrica na antiga estrada Boiadeira. Em
seguida o Vereador Elton falou sobre a Ata, e disse que ficou bem esclarecido o
que foi dito na sessão anterior. Em seguida solicitou o envio de ofício ao
Executivo, uma vez que devemos aproveitar a vinda do Promotor de Justiça na
Comarca, que é bastante atuante, e que da para observar nas atitudes que ele
toma, inclusive pelo ocorrido no dia de ontem, que o mesmo tem interesse de
solucionar os problemas existentes no nosso Município inclusive das drogas, e

descordou do Vereador Juarez, quando o mesmo disse que a eleição foi sadia,
porque aconteceram coisas desagradáveis. Disse que o Promotor que é bastante
enérgico quer que a Lei seja cumprida em todos os seus aspectos, e como
Vereador se preocupa, assim como os pais dos jovens também, com a questão
das drogas, e que a dia aumenta o número de jovens se drogando. Pediu que
seja enviado ofício ao Executivo solicitando que estude uma forma de solucionar
problema das drogas no nosso município, juntamente com esta Câmara de
Vereadores, e ainda, que as Secretarias Municipais poderiam estar dando um
apoio neste sentido. Por fim disse que devemos aproveitar a vinda do Dr. Renato,
Promotor de Justiça, na Comarca, no sentido de nos auxiliar no combater as
drogas e implementar a Lei Seca no nosso Município. O Vereador Jair reforçou as
palavras do Vereador Juarez e disse que o povo contribuiu com a votação
naqueles candidatos que apoiaram, através dos pedidos dos Vereadores, e que
devemos cobrar deles agora. Em seguida disse que virá durante a semana para
ouvir ata. O Vereador Isaac agradeceu a população pela votação de ontem, e
falou sobre o que o Vereador Elton disse sobre a atuação do Promotor. Disse que
as pessoas acataram as ordens do Promotor, só que o Promotor de Justiça tem
que saber que a Autoridade maior dentro de Cafeara é o Prefeito de Cafeara, e
ele (Promotor) deveria ter respeitado o Prefeito, e não falar do jeito que falou,
porque o Prefeito não citou uma palavra para ele, e ele não se dirigiu com
educação para o nosso Prefeito. Então o Prefeito é também autoridade. Que
então o Promotor deveria ter se dirigido com respeito com o nosso Prefeito. Por
fim agradeceu aos eleitores e deu os parabéns para o Prefeito. O Vereador Darcio
reforçou as palavras dos companheiros e disse que agora é a hora de cobrar de
todos os candidatos. Sobre a fala do Vereador Elton, disse que o Cras está
fazendo um bom trabalho de recuperação com as crianças, e que tem uma
equipe trabalhando, mas que no dia de hoje por exemplo, não teve reunião

porque está faltando a participação da população. Disse que o Vereador Jair que
é o representante do Senhor Presidente também não compareceu. Que
precisamos trabalhar todos unidos, CRAS, as Secretarias do Município e Câmara
de Vereadores. Que inclusive disse em uma reunião do CRAS que devemos
trabalhar unidos para ajudar a população. O Vereador Jair reforçou as palavras
do Vereador Darcio e disse que tem uma equipe trabalhando para solucionar a
questão das drogas junto com o Promotor de Justiça, e justificou a sua ausência
na referida reunião. Em seguida pediu a participação dos demais Vereadores. O
Vereador Elton agradeceu as palavras dos Vereadores Darcio e Jair e disse que
não conhecia este movimento, e que está a disposição para ajudar. Sobre a
questão das eleições o Vereador Elton disse que fica muito feliz porque os
candidatos que apoiou foram todos eleitos, e que daqui para frente os
Vereadores devem unir as forças em busca de apoio junto a estes Deputados
eleitos, para que trabalhem em prol da população de Cafeara. Na seqüência o
Vereador Claudio após agradecer a presença da Diretora do colégio Estadual, sua
primeira professora, informou a população presente que mesmo que elas não
participem das sessões da Câmara, que elas podem acessar o site da Câmara,
porque todas as informações deste Legislativo estão a disposição, e atas já se
encontram disponíveis para leitura logo após a sua aprovação. A palavra
continuou livre e como ninguém mais quis fazer uso, o Presidente colocou os
requerimentos em aprovação. Em seguida o Presidente agradeceu aos eleitores
de Cafeara pela eleição ocorrida no dia de ontem, e também manifestou
concordância com os demais, quando os mesmos manifestam intenção de cobrar
dos candidatos eleitos o que foi por eles prometido. Em seguida solicitou o envio
de ofício ao executivo sobre o requerimento do vereador Juarez. Sobre a questão
das drogas o Presidente colocou em aprovação o envio de ofício ao Promotor de
Justiça e também ao Executivo. Sobre a questão do Site desta Câmara, informado

pelo Vereador Claudio, o Presidente complementou dizendo que saiu uma nota
no Jornal Folha de Centenário do sul, de circulação na Comarca, em que a
Promotoria de Justiça destaca o Portal de transparência da Câmara Municipal de
Cafeara como o de melhor condições no que se refere à transparência das suas
informações. Pelo reconhecimento do promotor de Justiça, o Presidente colocou
em aprovação o encaminhamento de ofício de agradecimento à Promotoria de
Justiça de Centenário dos Sul, na Pessoa do seu Representante, o Dr. Renato;
requerimento este que também foi aprovado. Por fim o Presidente esclareceu
que todos os Vereadores estão fazendo um bom trabalho no sentido de realizar
aquilo que for de interesse dos munícipes e do Município de Cafeara. Não tendo
mais nada a tratar o Presidente encerrou a Sessão Ordinária do dia 06 de
Outubro de 2014.

