ATA 004/2020
Aos dezessete dias do mês de março de 2020 a Câmara Municipal de Vereadores se
reúne para mais uma Sessão Ordinária. O Presidente saudou a todos, 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 017/2020 onde após a
leitura o Presidente coloca em discussão neste momento com a palavra Vereador
Nilson: saudou a todos, comentou que foi procurado pelas pessoas que estão
organizando o GAIOLAMA, que além dos custos aqui citados tem também o custo da
terraplanagem que está estimado no valor de 70 mil reais, comentou que o nosso
Município é muito carente de eventos, e pede para que todos aprovem o projeto para
apoiar este pessoal. Como mais ninguém quis se manifestar, o Presidente coloca em
votação sendo o Projeto 017/2020 aprovado por unanimidade. O Presidente pede
para que seja feita a leitura do Projeto 018/2020 onde após a leitura o Presidente coloca
em discussão mas ninguém quis se manifestar, sendo assim o Presidente coloca em
votação sendo o Projeto 013/2020 aprovado por unanimidade. Não havendo mais
matérias do poder Executivo nem do Poder Legislativo passou-se para as explicações ,
os Vereadores Nelson, João e Dirceu não quiseram se manifestar, na continuidade com
a palavra Vereador Nilson: renovou sua saudação, primeiramente agradeceu aos
colegas por terem votados favoráveis ao projeto, falou sobre o projeto do CTG que é
muito importante onde acontecerá seu evento nos dias 17, 18 e 19 de abril, mas acredita
que será transferido o evento como também o do GAIOLAMA, e que o do
GAIOLAMA ficará para dia 05 de maio, comentou que os projetos são muito
importantes, falou que o mesmo esta a disposição de quem necessitar, falou sobre as
lombadas que foram projetadas em frente as escolas parabenizou a Secretaria de Obras,
mas fez uma crítica referente a um pó de brita que tem em frente a escola quase em
cima da faixa de segurança em frente a escola, pediu que tem que tomar cuidado quando
se faz esse trabalho pois poderiam ter colocado do lado. O Vereador Leonir não quis
fazer uso da palavra, na continuidade o Presidente foi o próximo a se manifestar pediu
para que seu Vice Alessandro assumisse a presidência, neste momento com a palavra
Vereador Ivaldo: saudou a todos, falou que aprovaram projetos importantes, citou o do
CTG onde foi pedido um valor acima mas como estamos em ano de eleições não foi
possível e por isso foi mantido o valor do ano passado, falou sobre as faixas de pedestre
onde por várias vezes ocupou a tribuna solicitando e foram feitas e com uma tinta bem
duradoura, comentou que os moradores e visitantes não estão respeitando a faixa de
pedestre onde o próprio nome diz é faixa de pedestres e as pessoas deixam carros
estacionados em cima, e que o mesmo só não tirou foto porque o celular estava
descarregado, fez um apelo a população onde se um pedestre colocar um pé na faixa de
segurança pare o carro, por que senão a Brigada Militar vai começar multar quem está
avançando na faixa ou estacionado em cima, pediu a todos que respeitem a faixa de
segurança, fez também uma queixa pro pessoal da CORSAN que no Centro perto do
Bar da Rosi onde faz mais de um mês que está aberta uma vala e que em outros lugares

já fecharam mas ali ainda não, e pediu para que o pessoal da CORSAN para que quando
precisarem quebrar o asfalto que o mais rápido e mais breve possível consertem,
comentou que estamos em um período de pandemia do corona vírus em todo o mundo
onde as pessoas estão apavoradas, comentou que esteve conversando o Prefeito onde o
mesmo participou de uma reunião em Seberi com o pessoal da AMZOP onde decidiram
que suspensão das aulas onde o município já decretou suspensão das aulas e dos eventos
principalmente os da terceira idade que são pertencentes ao grupo de risco, e também
irá sair um Decreto para seguir os moldes exigidos, que amanhã no mais tardar quinta
feira sai este Decreto suspendendo os trabalhos e as visitas e que inclusive quem usa a
sala das sessões para reuniões não poderão usar, atendimento será apenas por telefone.
A Presidência foi devolvida ao Vereador Ivaldo, na continuidade os Vereadores
Alessandro, José e Leandro não quiseram fazer uso da palavra, não havendo mais
ninguém a se manifestar, O Presidente marca a próxima sessão para o dia 07 de abril do
corrente ano. Para constar eu Francieli Aparecida Diotti Ferraz secretária desta casa
lavrei esta ata que após lida será assinada por todos.

