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Ata da  29 ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis que
aconteceu no dia 19de setembro de 2016, às 19 horas. Não compareceu a
sessão justificando sua falta o Vereador Cristóvão Rodrigues de Carvalho,
assumindo  suas  funções  na  Mesa  diretora  a  Vereadora  Adriane.  O
Presidente declara aberta a sessão.  A Vice Presidente faz leitura da ata da
sessão anterior que é aprovada com ressalvas dos Vereadores Alexandre e
Alfrânio  que  argumentaram  não  terem  abandonado  a  sessão  e  sim  o
Plenário.  Adriane faz leitura de projeto de Lei 10/2016 que dispõe sobre a
desapropriação de imóvel rural, para fins de utilidade pública e da outras
providências.  A  Vereadora  Adriane  faz  leitura  de  solicitação  dos
Vereadores Alexandre, Pedro e Paulo Eduardo que pedem a retirada do
anti-projeto sobre o subsídio para legislatura 2017. Adriane faz leitura de
Indicação 27/2016 que indica manutenção e poda das árvores na praça
central  da  cidade.  A vereadora  Adriane  faz  leitura  do  Projeto  de  Lei
10/2016 de autoria do Poder Executivo. Sem ordem do dia é feito então a
inscrição  para  a  explicação  pessoal.  A Vereadora  Adriane  faz  uso  da
tribuna  e  presta  condolências  a  família  do  Sr.  Tindaia  que  faleceu  na
última  semana.  Adriane  fala  sobre  as  eleições  que  conversou  com  o
Vereador  Denil  antes  da  sessão  dizendo  para  ele  que  não  tem  tido
problema ao entrar na casa das pessoas, pois tem sido muito bem recebida,
pois não fez promessas que não pode cumprir, mas sim de muito trabalho.
Adriane fala que está uma vergonha o estado das estradas rurais e que caiu
ainda em um mata burro por falta de manutenção das estradas. E que ainda
falaram que vergonha uma vereadora cair num buraco desses na estrada e
que  muitos  precisaram  ajudar.  Adriane  fala  que  até  a  condução  de
estudantes já caiu naquele buraco. A Vereadora fala que alguns locais do
Bairro  Arranca  Rabo  tem  lixos  entulhados  nas  beiras  de  estradas.  O
Vereador Antônio faz uso da palavra e que a rua do Sr. João Lourenço
precisa  de  calçamento  e  que  dois  postes  há  muito  tempo  estão  sem
iluminação.  O Vereador  fala  da poda das  arvores  da Praça  Monsenhor
Dutra e que é necessário fazer a manutenção, pois estão atrapalhando a
passagem.  Antônio  fala  de  bueiras  com problemas  na  proximidade  da
creche  e  que  já  falou disso  antes  e  que  oferece  risco  para  pedestres  e
motoristas,  pois  não tem grades  de  proteção.  O Vereador  fala  sobre  o
asfalto  e  que segundo moradora do bairro o asfalto não contemplará a
propriedade do Sr. João Teodoro então Antônio pede para que a rua seja
asfaltada.  Adriane fala da solicitação feita sobre calçada em frente a casa
do Claudio, na rua Marcolino Pereira de Carvalho e que eles deixaram
agora  um grande  buraco no local.  Adriane  pede  providencias.  Antônio
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Carvalho fala sobre esgoto à céu aberto no Jardim Bela Vista e que por ser
uma tubulação fina a Prefeitura precisará refazer o serviço e que é preciso
verificar, pois toda semana tem problemas.  O vereador Paulo Eduardo diz
que  existem  dois  Projetos  de  numeração  10  e  que  é  preciso  que  a
Comissão de Justiça e Redação Final faça a correção. O Presidente encerra
a  sessão marcando  próxima para  o  dia  26  de  setembro de  2016.   Eu,
Sandro Silva dos Santos lavro a presente ata que por todos vai assinada
para a configuração dos fatos.

Carvalhópolis, 19 de setembro de 2016.
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