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Ata da  27 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 05 de setembro de 2016, às 19 horas.  Não estiveram
presentes  na  sessão  o  vereador  Pedro  Gonçalves  Filho  e  o  Presidente
Antônio  Carvalho  que  justificaram  com  antecedência  sua  ausência.  A
Vereadora  Adriane  Rodrigues  de  Carvalho  Caproni,  Vice-  presidente
conduziu a sessão.  O Secretário da mesa faz leitura da ata que é aprovada
com  ressalva  do  Vereador  Alexandre  que  alegou  ter  falado  o  Senado
americano com dois  Partidos,   Republicano e  Democratas.  O Vereador
Paulo Eduardo fala que Carvalhópolis ficou na colocação 1220 e não entre
os 1.000 como descrito em ata. O Vereador Alfrânio fala que recebeu uma
critica  de  um munícipe  que  disse  que  Carvalhópolis  não precisava  ter
vereadores e que havia sido taxativo ao dizer que quando precisa de um
Vereador, ele corre das pessoas.  O Vereador Alfrânio fala que ficou sem
reação. A presidente Adriane pergunta se o Vereador convidou o munícipe
para ir as sessões. O Vereador respondeu que sim, que pediu para que ele
participasse  para  verificar  como  funciona  o  Poder  Legislativo.  Os
Vereadores comentam o caso e falam sobre a função de Vereador. Sem uso
da tribuna o Vereador Alexandre fala sobre o Asfalto do Jardim Laura e
que a primeira rua asfaltada é a do Sr. Cristóvão. O Vereador Cristóvão
fala que ainda não tem asfalto iniciado não. Alexandre responde que a
terra está sendo preparada para asfaltar e que é muito importante essa obra
para o Bairro que em menos de 20 dias será pavimentado. O vereador fala
dos blocos que estão sendo produzidos para arrumar as ruas do jardim
Nascente do Sol e Jardim Bela Vista. O Vereador Paulo Eduardo fala da
ma conservação das duas ruas no Bairro Jardim Bela Vista que há muito
tempo está abandonada. Ruas que segundo ele, quando chovem inundam e
não passam nem carro,  além de  poeira  e  mato  alto  e  ruas  caindo.   O
Presidente encerra a sessão marcando próxima para o dia 29 de agosto de
2016.  Eu, Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai
assinada para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis, 05 de setembro de 2016.
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