ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Às vinte horas do dia onze 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 Rafael assumiu a segunda secretaria. Em
seguida foi feita a leitura do requerimento nº 08/2016, do Vereador
Carlos Antonio Botte. Depois da leitura do requerimento a palavra ficou
livre e o Vereador Carlos pediu o apoio dos demais companheiros para a
aprovação do seu requerimento. Disse que presenciou uma Scania
carregada com areia desviando do buraco e tendo que jogar o caminhão
pra outra pista, e quase causou um acidente. Que outro motorista da
educação também já presenciou fatos como este, naquele mesmo local
e sabe do perigo que é trafegar na rodovia PR 340. Requereu, ainda,
que fosse feito um corte no barranco porque na saída do Assentamento
Novo Horizonte, na Baixada do “Sururu”, ao se retornar à pista, os
motoristas ficam com a visão da rodovia prejudicada, não sendo
possível retornar à via com segurança. Por fim requereu o envio de
Carta de Moção de Pesar a família Castoldi. O Vereador Jair de Oliveira
requereu o recapeamento do trecho em questão (rodovia PR. 340, entre
as cidades de Centenário-Pr. do Sul e Santo Inácio-Pr.), e justificou
dizendo que tapar os buracos não adianta mais; que é preciso fazer um
serviço

bem

feito

pra

não

ter

que

ficar

tapando

os

buracos

frequentemente. Requereu ainda acostamento em toda a extensão da
PR 340, “porque é um trecho que tem acontecido muitos acidentes, e
isso se deve por causa dos buracos e pela falta de acostamento”. A
palavra continuou livre e como ninguém mais quis fazer uso, o
Presidente requereu o envio de moção de pesar a família do Senhor
Getulio Frederico da Fazenda São Pedro, e também que fosse
encaminhado

ofício

ao

Executivo,

em

nome

do

Vereador

Jair,

requerendo a instalação de quebra molas na Rua Virgínio Turozi e em
todos os locais onde o asfalto foi construído recentemente. Sobre este
requerimento, o Vereador Carlos esclareceu que em conversa com o
chefe do setor de obras, o mesmo lhe informou que vão ser liberados os
recursos referente ao asfalto e a administração poderá então instalar os
quebra molas. O Presidente pediu que este requerimento não será
encaminhado ao Executivo haja vista as informações do Vereador
Carlos, e que devemos então aguardar a execução dos quebra molas
tão logo sejam liberados os recursos para a sua construção. O Vereador
Isaac agradeceu as informações do Vereador Carlos e também
esclareceu que não foi liberado ainda o recurso para a construção dos
quebra molas porque a administração está aguardando o término do
processo licitatório. Que ele mesmo já procurou o Executivo a este
respeito e foi solicitado que aguardasse os referidos recursos. Feitos
estes esclarecimentos o Presidente fez alguns comentários sobre o
momento delicado que o País vive, e fez alguns esclarecimentos
referente ao papel do Vereador. Disse que em contato com outros
Vereadores

dos

Municípios

vizinhos,

eles

conversaram

sobre

a

necessidade de se tomar muito cuidado neste momento difícil pelo qual
estamos passando, principalmente com o que vem acontecendo na área
da política na Capital. Disse que são informações que dão conta de que
Deputados tem aceitado

benefícios

para

aprovação

ou não

em

processos analisado em Brasília. Falou da sua indignação diante desta
situação e pediu mais rigor na fiscalização por parte dos Vereadores que
devem procurar seus representantes na esfera Federal e não permitir
que estas coisas aconteçam. Feitas estas considerações o Presidente
colocou em aprovação os requerimentos apresentados e foram todos
aprovados. Não tendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a
sessão ordinária do dia 11 de abril de 2016.

