ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Aos vinte e seis 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 a palavra
ficou livre. O Vereador Jair questionou sobre a resposta do Executivo com relação à
construção das guaritas. Disse que fez requerimento de esclarecimentos a respeito
diversas vezes e já se passaram vários dias sem que fosse encaminhada a resposta
que a população vem cobrando. O Vereador Juarez endossou as palavras do Vereador
Jair e também cobrou uma resposta sobre seu pedido de estudo referente à instalação
de uma Câmara Mirim em Cafeara. Na sequencia o Vereador Carlos após manifestar
seu apoio aos requerimentos apresentados pelos vereadores que antecederam, teceu
alguns comentários a respeito da política no nosso Município. Disse que esta é a
última sessão antes das eleições Municipais, e desejou boa sorte aos Vereadores que
são também candidatos e aos demais, e que façam uma campanha limpa nesta reta
final, sem perseguição. Desejou boa sorte aos candidatos a Prefeito. O Vereado Isaac
requereu resposta do Executivo sobre a instalação de Iluminação no cemitério
Municipal. Em seguida agradeceu ao Prefeito por ter instalado iluminação Pública na
Estrada boiadeira. A palavra continuou livre e o Vereador Jair disse que a população
questiona os vereadores sobre um local para realizar suas festas. E requereu o envio
ao Executivo de pedido de esclarecimentos por escrito a respeito para que o povo
saiba como deve proceder para realizar seus eventos. Disse que a empresa de corte e
costura foi removida deste local para que os jovens pudessem se divertir e agora eles
querem saber do Executivo o que devem fazer para ter acesso ao salão de festas da
Prefeitura. O Presidente pediu permissão dos demais pares para esclarecer sobre uma
questão levantada por um munícipe a respeito da caixa de água do Cemitério. Já que
o Vereador Isaac requereu a iluminação no cemitério, sugeriu a inclusão de caixa de
água e justificou seu pedido: disse que se trata de evitar a contaminação da água,
pois o encanamento passa dentro do cemitério e é ligado diretamente à rede de
abastecimento de água da Sanepar. Que não é uma obra muito onerosa para o
município e de grande importância para a população. O vereador Carlos requereu o
envio de Moção de Pesar à família da Senhora Margarida Guirelli e do Senhor Renato
Ferrari. Feito os requerimentos, o Presidente colocou-os em aprovação e foram todos
aprovados. Esclareceu que todos os pedidos de informação e requerimentos são
encaminhados aos setores competentes. Em seguida solicitou que fosse encaminhado
ofício e solicitada urgência ao Executivo e outros Setores, nas respostas aos
requerimentos apresentados pelos Vereadores, e teceu alguns comentários sobre a
campanha política que estão fazendo, e pediu que todos façam um trabalho honesto,
uma campanha limpa, e desejou boa sorte a todos. Não tendo mais nada a tratar, o
Presidente, após a aprovação dos requerimentos apresentados, declarou encerrada a
sessão ordinária do dia vinte e seis de setembro de 2016.

