ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Aos doze dias do mês de setembro de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara
Municipal, reuniram-se em Sessão Ordinária a totalidade dos Vereadores. A
ata da sessão anterior depois de lida recebeu a aprovação do plenário. Em
seguida foi feita a leitura do of. nº 102/216, da Uvepar, convidando os Edis
para participar nos dias 26 a 28 de setembro, do Encontro Estadual de
Vereadores. Em seguida a palavra ficou livre. O Vereador Jair agradeceu aos
presentes pela participação. Disse que talvez não esteja aqui na próxima
legislatura, mas que é importante a participação popular nesta Casa para
prestigiarem os trabalhos do Legislativo e saber do interesse do povo e de
como esta Casa tem trabalhado para o povo. Em seguida o Vereador Juarez
lembrou de uma cobrança que fez sobre a utilização do Centro Comunitário
pelos Jovens. Disse que os Jovens reclamam que quando acontece algum
evento ele é direcionado para pessoas idosas, e que as informações que tem é
de que os jovens só poderão realizar festas por intermédio de Entidades. Que
o Centro Comunitário está pronto e agora só falta saber como os jovens
poderão realizar seus eventos e festas. Na sequencia o Vereador Carlos fez
requerimento de instalação de lixeiras (coletores de lixo) no terreno do
conjunto habitacional da Vila Mercantil, e requereu informações ao Executivo
sobre o que será instalado ou construído no local. O Vereador Jair esclareceu
que a partir da semana que vem fará seus requerimentos, pois acreditava que
neste período de campanha não era permitido. O vereador Isaac usou a
palavra para esclarecer que também foi cobrado sobre o que seria realizado
no terreno do conjunto habitacional da Vila Mercantil, e que segundo
informações a Prefeitura tem intenção de construir uma praça. O Vereador Jair
falou sobre os questionamentos do Vereador Juarez sobre os Jovens terem
que procurar as Entidades para realizar suas festas, e também gostaria de
obter estas informações para passar para os jovens que cobram os Vereadores

sobre esta questão, e na sequencia requereu resposta do Executivo sobre a
cosntrução das guaritas, ou seja, quando e se vão ser consruídas, porque a
população pede uma resposta e ela deve ser informada. O Vereador Darcio
usou a palavra para esclarecer ao Vereador Juarez e Jair. Disse que o Centro
Comunitário é um prédio Público onde não se pode realizar festas com fins
lucrativos. Deu exemplo do Salão da cidade de Lupionópolis que tem como a
pessoa alugar o prédio e ficar responsável pelo evento porque é particular.
Disse que no Centro Comunitário de Cafeara pode se fazer festas sim mas
com uma entidade filantrópica junto. Que ele mesmo utiliza a Terceira Idade
para realizar festas, mas não para si próprio. E finalizou dizendo que as
pessoas podem utilizar o Centro Comunitário para fazer festas de aniversário
ou almoço porque não tem fins lucrativos. A palavra continuou livre e como
ninguém mais quis fazer uso o
apresentados

em

aprovação.

Após

Presidente colocou os requerimentos
a

aprovação

dos

requerimentos

Presidente encerrou a sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2016.
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