ATA 006/2018
Aos dezessete dias do mês de abril a Câmara Municipal de Vereadores se
reúne para mais uma Sessão Ordinária na sala das sessões. Presidente
saudou a todos, destacou a ausência do vereador Nelson que se encontra em
viajem para Brasília e do vereador Leandro por motivos particulares, em
seguida convidou a todos para a oração do Pai Nosso, em seguida colocou
em votação a ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. Na continuidade o Presidente pede para que seja feita a
leitura dos Ofícios Recebidos e da Comissão Permanente de Pareceres. Não
havendo matérias do Poder Executivo, passou-se para o Poder Legislativo
onde havia duas Proposições. O presidente pede para que seja feita a leitura
da Proposição 006/2017, onde após a leitura o vereador proponente
Nilson: saudou a todos, falou sobre sua proposição onde foi um pedido da
população que não consegue se deslocar até em frente a Prefeitura onde
estão instalados os equipamentos, e devido ter equipamentos repetidos,
pensou-se na realocação dos mesmos em outros pontos da cidade, e se
necessário ser feita a compra de mais equipamentos e se possível que
fossem instalados na praça da rodoviária para o melhor acesso das pessoas
que moram nos bairros vizinhos. Após a manifestação do vereador
proponente o Presidente coloca em discussão, mas ninguém quis se
manifestar, então o Presidente coloca em votação onde a Proposição
006/2018 foi aprovada por unanimidade. O Presidente pede na sequência
para que seja feita a leitura da Proposição 007/2018, onde após a leitura o
vereador proponente João com a palavra: saudou a todos, comentou que
pensou em fazer esta proposição tendo em vista os seguintes quesitos, que
dia 19 de abril é o dia do Índio, onde mais de 15% da população
planaltense é indígena, e por esta razão o mesmo acha considerável que
conste no calendário do município ponto facultativo, e colocou que o dia do
Índio foi proposto em uma conferencia interamericana no México onde se
reuniu todos os indígenas da América do sul e com a presença da ONU
pensaram nesta proposta, e mais tarde foi regulamentada esta data no
Brasil, e por isso é comemorado em todo o País este dia, onde à varias
comemorações, e esta proposição foi pensada para ter mais o respeito a esta
data, comentou também que neste ano não acontecerá a festa devido do luto
que estão respeitando proposto pelo Cacique da Terra Indígena de Nonoai
que atinge o município, e por conta da morte precoce de Valmor Farias foi

decretado um ano de luto que vai até dia 26 de setembro, e a partir desta
data poderão ser feito os eventos, e que apos esta data já estão com uma
programação que mais tarde será divulgada. Após a manifestação do
vereador proponente o Presidente coloca em discussão mas ninguém quis
se manifestar, o Presidente coloca em então em votação onde a Proposição
007/2018 foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias do
Poder Legislativo passou-se para as explicações pessoais. O primeiro a
fazer uso da palavra seria o vereador Alessandro mas o mesmo não teve
interesse. Na continuidade com a palavra vereador José: saudou a todos e
colocou que estão com duas patrólas trabalhando no interior arrumando as
estradas, e que conversou com o Vice Prefeito e que serão feitas todas as
estradas, e que aos poucos todas serão arrumadas, falou também sobre
algumas reclamações da iluminação pública na comunidade de Santa Cruz,
São José, São Luis e nos Bairros, falou que a iluminação publica poderá
ser arrumada e que a prefeitura tem um eletricista só falta o material e os
equipamentos. Na continuidade os vereadores João e Dirceu não
quiseram fazer uso da palavra. O próximo a sem manifestar vereador
Nilson: renovou sua saudação, colocou sobre uma proposição de mais ou
menos um ano atrás, referente ao posto de saúde, onde as quatro e pouco da
manhã já tem pessoas esperando para ser atendidas onde precisaria de um
acesso, ou até mesmo em conversa com alguns vereadores, onde pensaram
na possibilidade da disposição de um funcionário público ir abrir o posto de
saúde mais cedo para as pessoas que lá aguardam terem acesso dentro do
Posto, falou também em relação ao estatuto do idoso para a criação do
mesmo e este é uma ferramenta muito importante que favorece os idosos e
que em breve terão uma resposta. os vereadores Leonir e Ivaldo não
quiseram fazer uso da palavra, sendo assim o Presidente dá por encerrada a
sessão e marca a próxima sessão para dia 08 de maio do corrente ano.
Destacamos a presença do Assessor Jurídico Pedro Giacobbo Júnior. Para
constar eu Francieli Aparecida Diotti ferraz secretária desta casa lavrei a
seguinte ata que após lida será assinada por todos.

