ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017
Às vinte horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e dezessete, na Sede da
Câmara Municipal de Cafeara, reuniram-se em Sessão Ordinária a maioria dos
vereadores. O Presidente Edevanio Jose dos Santos deu início Sessão solicitando
a leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida
o Presidente convidou o Vereador Elton para assumir seu assento junto a Mesa.
Na seqüência foi lido o documento do Tribunal Regional Eleitoral que parabeniza
o Presidente da Câmara pela sua colaboração no período de recadastramento
biométrico, o que garantiu o êxito deste serviço na Comarca. Em seguida foram
lidas as Indicações nº 38 e 39/2017, apresentadas pelos Vereadores Edevânio e
Jairo. Após a leitura das indicações, o Presidente deixou a palavra livre para
discussão a respeito das Indicações. O Vereador Jairo justificou sua Indicação de
retida ou erradicação das árvores mais antigas como a sibipiruna, e sete copas,
dizendo que muitas delas contêm cupim ou broca que deixam vulnerável a
arvore e pode causar risco para as moradias próximas a elas, ou até mesmo aos
transeuntes e veículos, e deu exemplo de um ganho que caiu dias atrás que
quase atingiu um veículo. Disse que a responsabilidade nestes casos é do
Município, e requereu que o Secretário de Agricultura pudesse entrar em contato
com o IAP para realizar um estudo no sentido de erradicar as árvores que
estejam condenadas de alguma forma. Sobre a Indicação nº 38, apresentada
pelo Vereador Edevanio, disse que é de grande valia a contratação de Empresa
para a conservação das Estradas. Em seguida o Vereador Sebastião manifestou
apoio às Indicações apresentadas, e complementou as palavras do Vereador
Jairo sobre a questão de existirem árvores muito antigas que estão em contato
com os fios de alta tensão, que também possui um risco de acidentes muito
grande. O Presidente também falou sobre o assunto, e disse que um morador
reclamou de existir uma árvore que lhe causa transtorno. Na seqüência colocou
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as Indicações apresentadas em aprovação, e restaram ambas aprovadas. Em
seguida a palavra ficou livre para tratar de qualquer assunto. O Vereador
Sebastião usou a palavra para requerer a leitura da Oração do Vereador sempre
que possível, e que em todas as sessões seja feita a leitura de um versículo da
Bíblia Sagrada. O Presidente disse que oração nunca é demais, e agradeceu as
palavras do Vereador Sebastião sobre a leitura da Oração do Vereador, porque
ela reforça o compromisso do Vereador com a sociedade. Não tendo mais a
tratar, o Presidente encerrou a Sessão Ordinária do dia quatorze de agosto de
dois mil e dezessete.
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