ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014
Às vinte horas do dia 25 de novembro 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. Iniciada a Sessão após a leitura e
aprovação da Ata da Sessão anterior. O Presidente deu início à sessão solicitando
a leitura do ofício do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos
apresentados pelos Vereadores. Em seguida o Presidente informou estando
presente o Engenheiro da Emater, informou ao mesmo que iria procurá-lo, mas
que em conversa com os vereadores os mesmos disseram que poderia deixar
apara o ano que vem, deixando então para o próximo Presidente este
compromisso. Em pauta o convite da Escola Municipal de Cafeara que convida o
edis para participarem da Formatura da Educação infantil, que ocorrerá no dia 28
de novembro às 19:30 horas. Feita a leitura do convite o Presidente solicitou a
leitura do ofício nº 212/2014, do executivo contendo as respostas dos
requerimentos apresentados pelos Vereadores. Logo após o Presidente informou
que as informações fornecidas pelo Executivo está a disposição de qualquer
Vereador. Em seguida a palavra ficou livre e o Vereador Darcio solicitou o envio
de moção de pesar a Família do Senhor Alfeu Geredi. Logo após solicitou o envio
de ofício a Secretaria Municipal de Educação, parabenizando pela ...
A palavra continuou livre e o Vereador Elton solicitou do Presidente que entre
em contato com o setor Rodoviário, no sentido de que seja providenciada
reparos na estrada que da acesso à Mendeslândia, disse que foi procurado por
um morador do Bom Jardim que o informou que estão sem saída porque tem
muito barro em alguns trechos. E solicitou providencias. Em seguida falou sobre
a Audiência Pública realizada na cidade de Londrina, disse que como se trata de
Segurança Pública que se interessou pelo assunto, mas que fugiu um pouco da

nossa realidade porque falou sobre os Presídios, mas que foi de grande valia.
Disse que foi formada uma Comissão para tentar discutir a questão junto com a
Secretaria de Segurança Pública. Que deixou o seu nome para que pudessem
montar esta Comissão. ..... que quem está inteirado do assunto pode conseguir
algo de melhor dentro do Município. O Vereador Isaac também usou a palavra e
falou sobre o requerimento do Vereador Elton e disse que um caminhão saiu
carregado de pedra para colocar na estrada mas choveu e não teve como
concluir os trabalhos mas que está tudo certo para irem amanhã realizar o
serviço. Com estas informações do Vereador Isaac, o Vereador Elton disse que
não há necessidade do Presidente entrar em contato com o setor Rodoviário.

retirado o seu requerimento
como ninguém quis fazer uso o Presidente
Isaac
Juarez

Não havendo mais nada a tratar o Presidente declarou encerrada a Reunião
Ordinária do dia 17 de Novembro de 2014.

