ATA 002/2020
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020 a Câmara Municipal de Vereadores se
reúne para mais uma Sessão Ordinária. O Presidente saudou a todos destacando a
ausência do Vereador Leandro, em seguida convidou a todos para a oração do Pai
Nosso, após a oração o Presidente coloca em votação a ata da sessão anterior, na
sequência o Presidente pede para que seja feita a leitura dos Ofícios Recebidos e do
Parecer da Comissão Permanente de Pareceres, após a leitura o Presidente pede para que
seja feita a leitura do Projeto 011/2020 onde após a leitura o Presidente destaca que o
Vereador Leandro se faz presente a partir deste momento, O Presidente coloca em
discussão mas ninguém quis se manifestar, o Presidente coloca em votação sendo o
Projeto 011/2020 aprovado por unanimidade. Na continuidade o Presidente pede
para que seja feita a leitura do Projeto 012/2020, após a leitura o Presidente coloca em
discussão mas ninguém quis se manifestar sendo assim o Presidente coloca em votação
sendo o Projeto 012/2020 aprovado por unanimidade. Como não havia mais matérias
do Poder executivo passou-se para o Poder Legislativo. O Presidente pede para que seja
feita a leitura da Proposição 001/2020, após a leitura o Vereador Proponente Nilson
se manifestou: saudou a todos, comentou que fez essa proposição devido a muitas
reclamações que vem recebendo sobre a falta de água em nosso Município pois
enfrentamos uma estiagem, relatou que esta Proposição que fez é para ser feita em
conjunto com a EMATER para que a mesma desse um apoio técnico, relatou que este
reservatório precisa ser adequado de forma que o gado não possa entrar dentro e nem a
água de chuva que escorre nas valetas, onde a água viria do posso para o reservatório e
depois para um tanque onde o gado poderá beber, comentou que e execução deste
projeto poderá ser feita da mesma maneira em que foi feita as horas máquinas onde
quem organizou foi o Vereador Alessandro quando era Secretário da Agricultura,
comentou que esteve vendo para ser usadas as máquinas da Prefeitura onde a
profundidade que elas podem fazer é de 4 metros de profundidade, comentou que conta
com o apoio de todos os colegas para que esta proposição seja viabilizada até o Poder
Executivo para a execução, para que no próximo verão as pessoas não precisam passar
por isso novamente. Como ninguém mais quis se manifestar o Presidente coloca em
votação sendo a Proposição 001/2020 aprovada por unanimidade. Na continuidade o
Presidente pede para que seja feita a leitura da Proposição 002/2020, após a leitura o
Vereador Proponente José se manifesta: saudou a todos, comentou que fez essa
proposição pois estas são ruas que transita muitas pessoas e que precisam que seja feito
este asfalto, pediu para que todos aprovem. O Presidente coloca em discussão mas
ninguém quis se manifestar, o Presidente então coloca em votação sendo a Proposição
002/2020 aprovada por unanimidade. Como não havia mais matérias passou-se para
as explicações pessoais, os Vereadores José, Leandro e Nelson não quiseram fazer
uso da palavra, na continuidade com a palavra Vereador João: saudou a todos, relatou
que tinha solicitado as secretárias uma Proposição para ir a votação hoje (pedido este
feito as 18:15 do dia 18/02 dia da sessão, via whatsApp, sendo que toda e qualquer
matéria antes de ir a votação precisa passar pela Comissão Permanente de Pareceres)
destacou então que precisava explicar para as pessoas que fizeram os pedidos o porque

que não foi feita a proposição, colocou também que as proposições trazidas para esta
casa tem pouca validade pois dificilmente são executadas essas proposições, pediu para
que constasse em ata esse pedido que está fazendo na noite de hoje, que na Rua que
desce da rodoviária e vem para o centro onde tem duas vias e os moradores solicitaram
quebra molas, falou que o Vereador Leandro o fez lembrar que é na Rua Presidente
Vargas e que é de extrema necessidade que os moradoras pedem, pois os carros passam
em alta velocidade e o risco de acidente é muito grande, e que o Secretário de obras veja
e faça isso na medida do possível, e outro pedido é do calçamento em frente a
borracharia do Tonho Marques, pois o pessoal que fez aquele calçamento não fez um
acabamento legal, e quando chove a enxurrada invade todo o estabelecimento do Tonho
e o mesmo fica sem condições de trabalhar, e que a estrutura do estabelecimento que é
de madeira está apodrecendo devido a essas chuvas, e que a Secretara de Obras deveria
ver essa situação e pelo menos fazer uma valeta para que a água escoe para outro lado,
pois ele é um contribuinte do município e merece reconhecimento. O Vereador Dirceu
não quis fazer uso da palavra, na continuidade de manifestou o Vereador Nilson:
renovou sua saudação, agradeceu os colegas pela aprovação unânime da Proposição e
agora é só esperar pela execução, falou sobre o Projeto 012 que trata sobre as
residências de nosso município, onde muitas pessoas não estão se atentando ao detalhe
da água parada, reforçou o pedido do Vereador João sobre as lombadas, falou sobre as
vagas para a escola Luiz Guanela, e reforçou para que seja registrado em ata os pedidos
do Vereador João. Os Vereadores Leonir, Ivaldo e Alessandro não quiseram fazer
uso da palavra. O Presidente dá por encerrada a sessão marcando a próxima para o dia
03 de março do corrente. Para constar eu Francieli Aparecida Diotti Ferraz secretária
desta casa lavrei a corrente ata que após a leitura será assinada por todos os presentes.

