ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Às vinte horas do dia quatro de abril 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. Após a aprovação da ata, o
Vereador Isaac assumiu a segunda secretaria. Em seguida foi feita a leitura
dos documentos em pauta: requerimento nº 07/2016, do Vereador Isaac Maia
Lemes, requerendo ao Executivo informações sobre a aquisição de Ônibus para
transportar alunos que cursam Faculdade no Estado de São Paulo, visando
atender àqueles alunos que não dispõem de recursos próprios suficientes para
arcar com os custos do transporte particular; of. Nº 034/2016, encaminhado
pela Câmara Municipal de Mirasselva com pedido de moção de apoio junto ao
DER, ao requerimento de operação tapa buracos na rodovia BR 534, entre a
cidade de Mirasselva a Centenário do Sul; of. Nº 060/2016 da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná, informando sobre a ocorrência de audiência
Pública

para

debater

a

concessão

de

Pedágios;

e

dois

comunicados

encaminhados pelo Deputado Federal Sergio Souza, informando que o
Município de Cafeara foi contemplado com duas emendas parlamentares, uma
no valor de 260.000,00 e outra no valor 100.000,00, a primeira no Ministério
das Cidades e outra no Ministério da Saúde. Não tendo mais nada em pauta, a
palavra ficou livre. O Vereador Carlos fez uso da palavra para requerer o envio
de

ofício

ao

Deputado

Sergio

Souza

agradecendo

pelas

Emendas

Parlamentares que serão utilizadas na pavimentação asfaltica da cidade e na
área da saúde. Em seguida manifestou apoio ao requerimento do Vereador
Isaac sobre o transporte de estudantes, e justificou seu apoio dizendo que o
Cras já realiza um trabalho junto aos estudantes, mas que se tiver como os
estudantes obterem mais esta ajuda, que concorda com este requerimento. O
Vereador Darcio endossou as palavras do Vereador Carlos em seguida
informou que o Deputado Sergio Souza conseguiu a liberação de mais
500.000,00 para agricultura, para aquisição de máquinas agrícolas. O Vereador

Jair também manifestou apoio ao requerimento do Vereador Isaac sobre a
aquisição do Ônibus, já que este transportará alunos para estudarem em outro
Estado, e disse que se não tiver previsão legal para isso que esta Casa tome as
medidas necessárias porque a educação é muito importante. O Vereador Isaac
falou que a intenção do Prefeito é de adquirir este ônibus, e já que existe a
cobrança dos estudantes, então que resolveu solicitar estas informações ao
Executivo. Disse que em consulta com o Procurador Jurídico desta Casa, o
mesmo lhe informou que desde que este Ônibus seja adquirido para este fim,
pode sim transportar alunos para estudarem em outro Estado, e justificou o
seu requerimento dizendo que existem alunos que estão prestes a se formar, e
não tem condições de arcar com as despesas de transporte. Em seguida fez
algumas considerações sobre a ajuda que já é fornecida pelo Município, mas
que este transporte vai ajudar ainda mais os estudantes. A palavra continuou
livre e como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Presidente agradeceu
os Senhores Vereadores pela colaboração, disse que esta Casa deve sim
encaminhar os nossos agradecimentos pelas emendas parlamentares do
Deputado Federal Sergio Souza, e colocou em aprovação o envio de ofício.
Sobre o requerimento do Vereador Isaac em que os estudantes pedem
informações sobre a aquisição de transporte escolar fornecido pelo Município
de Cafeara, o Presidente colocou em aprovação, e este também restou
aprovado. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a sessão
ordinária do dia 04 de abril de 2016.

