ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014
Às vinte horas do dia quinze de setembro dois mil e quatorze, na sede da Câmara
Municipal, reuniu-se em Sessão Ordinária a maioria dos Vereadores, sob a
Presidência do Vereador Carlos Antonio Botte, que deu início a Sessão após a
leitura da Ata da sessão anterior que foi aprovada. Em seguida o Presidente
convidou o Vereador José Carlos Valério para assumir a primeira secretaria e o
Vereador Claudio para assumir a segunda secretaria. Na seqüência o Presidente
informou sobre a ausência do Vereador Elton, e solicitou a leitura dos
documentos em pauta: Ofício da Câmara Municipal de Miraselva solicitando o
encaminhamento de ofício ao DER em apoio ao requerimento daquela Câmara,
que solicita o alargamento da Rodovia entre Centenário de Sul e Miraselva; e
ofício da Câmara Municipal de Lupionópolis que requer apoio ao requerimento
de instalação de Radar Eletrônico no trevo que liga Lupionópolis a Cafeara, e
solicita o encaminhamento de ofício ao DER contendo este requerimento. Feita a
leitura destes documentos o Presidente informou que se encontra nesta Casa o
Convite da Secretaria Municipal de Educação convidando os Edis para
participarem de uma palestra em Comemoração a semana do Transito com o
tema “CIDADE PARA AS PESSOAS” que será Ministrada pelo Promotor de Justiça
da Comarca de Centenário do Sul, Renato dos Santos Sant’anna, e que se
realizará na quadra coberta do Colégio Presidente Arthur da costa e Silva no dia
19/09 às 19:30 horas. Não tendo mais nada em pauta, a palavra ficou livre e o
Vereador Claudio, usou a palavra para pedir o encaminhamento de Ofício a
Secretaria Municipal de Saúde de Cafeara, uma vez que foi procurado por
populares que o informaram que está faltando medicamento na Secretaria de
Saúde e medicamentos básicos, e que a Secretaria estava ajudando com 50% e
agora foi reduzido para 20%. Então pediu que a Secretaria encaminhasse

informações a esta Casa para que possa estar repassando isso à população. E que
como Vereador se colocou a disposição da Secretaria para que volte a
normalidade como vinha sendo conduzido a alguns dias com as farmácias
abastecidas. Em seguida fez um requerimento para que fosse encaminhado ofício
em nome desta Casa a Companhia de Saneamento Sanepar agradecendo pelas
benfeitorias que fizeram, a instalação das Caixas provisórias, mas que vai suprir
as nossas necessidades. Em seguida deixou um recado a um cidadão do nosso
Município dizendo que se este ano não vai faltar água na casa dele, foi porque
estes nove Vereadores se propuseram a trabalhar em conjunto e foram ate a
Sanepar e também fizeram reuniões nesta Casa para que fossem feitas estas
benfeitorias no nosso Município. E deixou claro que se hoje não faltar água na
torneira casa do cidadão, é porque estes nove Vereadores trabalharam em
conjunto para que não faltasse água na casa dele. O Vereador Jair de Oliveira
aproveitou para pedir o envio de ofício cobrando ao DER que eles só fizeram
reunião até agora e não fizeram quase nada, e informou que foi solicitado não só
o alargamento de Centenário a Miraselva, mas também de Centenário até Santo
Inácio. Informou ainda que existem muitos buracos na pista e pediu que sejam
realizados os devidos recapes, neste trecho de Centenário ao trevo de Cafeara.
Em seguida pediu o encaminhamento de agradecimentos ao Executivo para que
ele repasse para o pessoal da limpeza parabenizando os, não desmerecendo os
demais servidores, mas destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo
pessoal que esta mantendo a limpeza da cidade. Em seguida endossou as
palavras do Vereador Claudio, e também informou que houveram reuniões com
estes dois órgão, Sanepar e DER, e com a força dos Vereadores, a Sanepar
realizou as obras necessárias no sentido de evitar a falta de água nas residências.
A palavra continuou livre e como ninguém mais quis fazer uso o Presidente
colocou os requerimentos apresentados em aprovação. Sobre do pedido de

esclarecimentos com relação a falta de medicamentos na farmácia e também
sobre a redução do percentual de 50% para 20% dos medicamentos que era
fornecido pela Secretaria de Saúde a população; o Vereador Jair pediu a palavra
para fazer seus esclarecimentos e disse que o vereador está certo em solicitar
informações porque foi cobrado, mas que isso vem lá de cima porque está
sabendo da falta de recursos do Governo Estadual e que acha bom convidar a
Secretária para dar informações. E o Presidente informou que está sendo
colocado em aprovação o envio de informações através de ofício, que foi
aprovado; em seguida colocou em aprovação o envio de ofício de
agradecimento a Sanepar que instalou as caixas de água no município. O
Presidente informou que a Comissão de Serviços Urgentes se deslocou até a
cidade de Arapongas para falar com o Diretor da Sanepar, o TUTI, que também
esteve nesta Casa em reunião com os Vereadores para buscar soluções sobre a
falta de água, e que os nove Vereadores correram atrás para que a população
não ficasse sem água nas suas residências; foi aprovado também o envio de
apoio solicitado pelas Câmaras de Lupionópolis e Miraselva, que solicita a
instalação de radar eletrônico no trevo de Cafeara e Lupionópolis e a outra o
alargamento da rodovia entre Centenário do Sul e Miraselva. Foi aprovado ainda
o requerimento de operação tapa buracos na Rodovia entre Centenário e o Trevo
de Cafeara; o Presidente informou que caso necessário for a Comissão de
Serviços Urgentes poderá estar indo novamente até Londrina solicitar a
realização destes serviços pessoalmente. Por fim ficou também aprovado o envio
de ofício ao Chefe do Setor de Serviços Públicos parabenizando pela
conservação da limpeza Pública. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente
encerrou a sessão Ordinária do dia 15 de Setembro de 2014.

