ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Às vinte horas do dia quatorze de março de 2016, na sede da Câmara Municipal,
reuniu-se em Sessão Ordinária a maioria dos Vereadores. A ata da sessão anterior
depois de lida foi submetida à aprovação e aprovada. O Vereador Jose Carlos Valério
assumiu a Presidência e passou a conduzir os trabalhos em pauta. Foram lidos os
ofícios nº 20, 25 e 27 de 2016, encaminhados pelo Executivo Municipal que
encaminhou os Projetos de Lei nº 04, 05 e 06/2016, e após a leitura a palavra ficou
livre. O Vereador Jair requereu seja encaminhado ao Secretário do Esporte e ao setor
competente pedido de instalação de um alambrado no campinho de futebol da Vila
Rural Boa Cultura para que a bola não seja arremessada no asfalto. Requereu mais
uma vez a colocação de pedras na estrada da Vila Rural Boa Cultura que dá acesso ao
Banco da Terra e ao Assentamento Novo Horizonte, em toda a sua extensão. Disse
que a Prefeitura já colocou terra no local, mas não solucionou o problema que a lama
causa aos moradores em dias chuvosos. Disse que a concretização desta obra é
necessária para dar condições de trafego com segurança. A palavra continuou livre e
como ninguém mais quis fazer uso, o Presidente em exercício colocou em aprovação
os requerimentos apresentados pelo Vereador Jair e os mesmos foram aprovados.
Passou então a apreciação do Projeto de Lei nº 03/2016, que propõe a ratificação do
texto do Contrato de Consórcio Público do CISMEPAR - Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Médio Paranapanema - do qual o Município de Cafeara é parte integrante.
Após a leitura do Projeto, do Parecer Jurídico e do Parecer conjunto da Comissão de
Redação, Justiça e Legislação e da Comissão de Orçamento e Finanças, ficou livre a
discussão, e como não houve manifestação, o Projeto foi submetido à votação, ficando
aprovado em primeira apreciação, e como não havia mais nada a tratar foi encerrada
a presente Sessão Ordinária.

