ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2014
Às vinte horas do dia dezesseis de junho 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, que deu início a Sessão após
a leitura da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, sendo que o Vereador Isaac
pediu para que constasse uma fala do Dr. Leonardo, que teria dito que falaria de
pé ou sentado, onde ele quisesse nessa casa. Sendo então solicitado pelo
Presidente que fosse verificado o áudio da sessão anterior. Após ouvir novamente
o áudio da Ata do dia 09 de Junho, ficou constatado que o Dr. Leonardo disse: que
lhe é assegurado o direito de falar sentado ou em pé nesta Casa. E em outro
trecho da ata falou que quem escolhe onde ele vai ficar não é o Vereador e sim
este advogado. Portanto, o que consta no áudio é o que foi lido em ata. Na pauta
do dia foi feita a leitura do ofício encaminhado pelo Executivo contendo resposta
aos requerimentos dos Vereadores. Em seguida a palavra ficou livre e o Vereador
Jair falou sobre a visita do Superintendente do DER nesta cidade, quando o
mesmo disse que já na semana seguinte seria feito alguma coisa para solucionar o
problema da falta de segurança da rodovia, principalmente na entrada da cidade,
mas que ainda não foi feito. Disse que se tivesse feito a lombada talvez não teria
acontecido mais acidente, como aconteceu com o filho do Vereador Juarez. Pediu
que fosse encaminhado ofício ao DER diretamente pela Câmara. Falou sobre a
segurança pública na cidade, e disse que o Presidente tem uma força muita grande
em pedir que a polícia que faça rondas a noite, porque estão acontecendo muitos
assaltos, e a população está assustada, e quando vão viajar e ficam temendo
serem assaltadas. Em seguida pediu o envio de moção de pesar a Família do
Senhor Antonio Geredi dos Reis. O Vereador Darcio usou a palavra para reforçar o
requerimento do Vereador Jair e esclareceu que na reunião mencionada pelo
Vereador Jair foi dito que a Prefeitura faria um Projeto para ser encaminhado ao
DER, e pediu que seja encaminhado ofício ao Prefeito para saber se já foi
elaborado este Projeto, porque de repente o pessoal do DER está aguardando. Em
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seguida pediu a realização de reparos dos buracos existentes na Rodovia, entre o
trevo e a entrada de Cafeara diretamente ao DER. O Vereador Isaac usou a
palavra para reforçar as palavras do Vereador Darcio sobre a pista e sobre os
buracos da Rodovia. Em seguida falou sobre um Vereador ter saído com
comentários do que aconteceu nesta Casa, ou seja, o vereador disse que o que foi
dito pelo Jurídico seria para tapar a sua boca. Disse que jamais vai fechar a boca.
Que esta aqui para defender o povo quando precisarem dele, o prefeito quando ele
tiver razão, para defende a equipe do Prefeito que não é uma má equipe, se tiver
dentro da razão deles, ou qualquer vereador. Mas o Vereador que falou que o que
foi dito aqui foi para tapar a sua boca, que ele está enganado, porque pode até
ficar pequeno aqui dentro mais lá fora, Deus sabe que lá fora está ficando grande.
Que aqui o poder eterno é só pra Deus, pro homem, uma hora ele acaba, e o
poder não é eterno pra ninguém. Que jamais saiu desta Casa, quando houve um
debate, falando o que foi dito aqui. Que está aqui para defender o povo de Cafeara
e seus companheiros, naquilo que puder defender. Que jamais vai fechar a sua
boca. Que quando foi votado, foi solicitado para que ele lutasse pelo povo. Que
falar aquilo que foi dito aqui dentro pode, mas distorcido não. Que não se
humilhou, mas que foi humilhado, que perdeu a sua imunidade porque tem que
ter imunidade. Mas que não reclamou. Que o Vereador quando está incomodando
ele tem que levar pancada também. Que ficou quieto, e respeitou a palavra do
Doutor, mas um Vereador sair falando que se humilhou, isso não aconteceu. Que
não vai citar o nome porque não quer expor o vereador. Citou o caso do Vereador
Elton que também teve sua palavra distorcida e como é difícil passar por essa
situação. E disse que o DR. Leonardo apenas deu uma resposta que ele mereceu
ouvir, e que fez por merecer. O Vereador Juarez disse que concorda com as
palavras do Vereador Jair e Isaac. Que os vereadores estão aqui para cobrar, falar
aquilo que sente, e depois se estiver certo ou errado, se o outro achar que foi
prejudicado também aqui deve receber a resposta, mas aqui dentro. Que a pessoa
que saiu com comentários não tem conhecimento sobre a idoneidade do vereador.
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Em seguida fez seu requerimento de realização de reparos nas bocas de Lobo na
Av. Brasil, entre as Ruas Boanerges Martins Gomes e Antonio Salviano de Oliveira,
após os devidos estudos a respeito, evitando o transbordamento da enxurrada.
Disse que os Vereadores só cobram quando chove, e pediu urgência. Que os
moradores já estão cansados de reclamar, e que eles reclamam a mais de 16
anos. O Vereador Claudio usou a palavra e solicitou o envio de ofício ao Executivo
a respeito do Centro Comunitário, onde vários companheiros já solicitaram algo a
respeito. Que é um local daquele tamanho prestes a ir a ruína e o Município
poderia estar deixando a disposição da população. Pediu a ativação do antigo
Centro Comunitário e que seja o mesmo colocado à disposição dos Munícipes para
a realização de eventos, não só de casamento. Esclareceu que hoje quando se
precisa de um local para realizar festas, é utilizado o salão coberto do Colégio, que
não é adequado. O Vereador Jair falou sobre o Centro Comunitário, e disse que
deve estudar o caso, uma vez que existe a Lei do silêncio, e que outro dia soube
de um morador que reclamou do som alto Próximo a Rodoviária, e pediu para que
fosse observado o que a Lei permite. Em seguida o Vereador Claudio observou a
questão da Lei do silêncio levantada pelo Vereador Jair, e perguntou se ela não se
aplica também lá na quadra coberta, pois a Lei existe sim, mais existem várias
formas de interpretá-la, e que não acredita que a Lei do silêncio seja um
empecilho para a não disponibilização do Centro Comunitário para a realização de
eventos. O Vereador Jair justificou que lá é um local mais afastado e que a Lei
passa a valer quando alguém denuncia. Que só passa a ser Lei quando alguém
denuncia, enquanto não se denuncia deixa a água rolar. Que nós temos que
pensar o que vai ser realizado ali dentro se é para a realização de divertimento do
pessoal jovem ou outra coisa, que só não pode ser paralisado. O Vereador Isaac
falou sobre a questão do Centro Comunitário e disse que o mesmo deve passar
por uma vistoria do corpo de bombeiros, que já deveria ter sido feito. Disse que
tem a Lei e que se a pessoa consegue o alvará ele vai realizar ali a sua festa. Que
90% da população gosta deste tipo de diversão e que Cafeara precisa. Que o
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Prefeito deveria chamar o corpo de bombeiros para fazer um estudo do local para
posterior autorização de realização de eventos. O Vereador Darcio falou sobre a
complicação que é para conseguir uma autorização para a realização de festas, e
que o corpo de bombeiros demora para realizar a vistoria, e como está difícil
conseguir alvará. O Vereador Elton também fez uso da palavra para fazer seus
esclarecimentos sobre a lombada na Rodovia, e disse que quantos acidentes
poderiam ter sido evitados se a mesma já tivesse sido realizada, e citou o caso do
filho do Vereador Juarez. Que na sua opinião deveria juntar o Executivo e
Legislativo e cobrar do DER para que venha realizar as obras necessárias, com
placas, mais sinalização, com o número que chama atenção sobre a velocidade.
Sobre o que o Vereador Isaac falou que também foi vítima de comentários, disse
que fica muito entristecido, porque quando há necessidade de se debater, tem que
ser feito mesmo, mas que acabe aqui dentro, com ética. Sem que um vereador
saia com conversas distorcidas para que um Vereador não seja apontado por
alguma coisa que não deve. Sobre o requerimento do Vereador Claudinho disse
que muitas vezes, pessoas com idade mais avançada se incomoda com o som alto,
e que os promotores de eventos, eles não conseguem manter a altura do som na
quantidade correta, ou seja, 50 decibéis, e isso acaba incomodando muita gente.
Se tivesse condições de a Câmara montar um documento criando estas regras,
poderia o Centro Comunitário estar atendendo a população, seja na realização de
festas de aniversário, casamento, e o som não prejudicaria ninguém. O Vereador
Jair falou sobre os acidentes na rodovia, e que poderia vir um pastor, ou padre
benzer aquele lugar onde acontecem tantos acidentes. Disse que teria que
convida-los para dar uma benção. Que é a favor dos jovens terem um lugar para
se divertir, mas que tem Leis que permitem e outras que não. Em seguida a
palavra continuou livre e como ninguém quis fazer uso, o Presidente trocou de
lugar com o Primeiro Secretário para fazer seu requerimento. Pediu que fosse
encaminhado ofício ao Senhor Prefeito requerendo a restauração da imagem do
Cristo no Cemitério que está bastante danificada, e como já foi solicitado a
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restauração em outros monumentos, que seja feito também no Cristo. Solicitou a
instalação de um Padrão de luz, ou extensão de energia, no Cemitério Municipal,
porque quando há sepultamento em horário noturno fica difícil o trabalho do
servidor da Prefeitura. Os requerimentos do Vereador Carlos foram colocados em
aprovação e aprovados. Em seguida o Presidente agradeceu o apoio dos demais, e
justificou os seus requerimentos, e aproveitou para pedir a restauração da placa
de inauguração do Cemitério. Em seguida passou a aprovação dos requerimentos
apresentados: Encaminhamento de Ofício ao DER; solicitação de informações ao
Executivo de como está a elaboração do solicitado pelo Superintendente do DER,
quando da sua visita a Cafeara, referente à remoção de cerca e outras
providências. O Presidente disse que caso o Prefeito seja detentor de outras
informações fornecidas pelo DER, que sejam estas encaminhadas a esta Casa,
principalmente quanto ao processo de desapropriação e demais atos necessários
para que o DER possa fazer o seu trabalho de reparos e acostamento de parte da
rodovia. Sobre a falta de policiamento o Presidente pediu o envio de ofício ao 15º
Batalhão da Polícia Militar, e envio de moção de pesar a Família do Senhor Antonio
Geredi. Pediu também o envio de ofício de operação tapa buracos ao DER. Sobre
os comentários distorcidos, mais uma vez o Presidente falou sobre a necessidade
de se ter ética na realização do trabalho legislativo. Disse que já são várias as
reclamações a este respeito. Sobre os reparos das bocas de Lobo na Av. Brasil, o
Presidente questionou se havia necessidade da Comissão de Serviços Urgentes
entrar em contato com o Prefeito ou encaminhar ofício, sendo aprovado o envio de
ofício. Sobre o Centro Comunitário, o Presidente disse que trata-se de uma
cobrança da população. Sobre uma benção ecumênica solicitada pelo Vereador
Jair, o Presidente pediu que o Jurídico desta Casa pudesse posteriormente passar
um posicionamento a respeito. Colocado todos os requerimentos em aprovação e
aprovados, o Presidente comunicou a data da próxima reunião, que por motivo do
jogo do Brasil na Copa do Mundo, será realizada dia 30/06/2014, encerrou a
Sessão Ordinária do dia 16/06/2014.
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