
cobrar sobre o CRAS de Campanário, perguntou se já possui um cadastrador no Cadastro ùnico, e disse 

que queria saber se já possuía. O presidente pediu a fala e disse que já possui em campanário, a 

cadastradora Caroline Fontele. O vereador desejou um bom feriado, agradeceu e encerrou. O presidente 

pede a fala e disse que queria falar a respeito de uma situação, quando um vereador reclamou sobre um 

funcionário da Câmara, porque ele foi o primeiro a falar e disse que queria ser o presidente que não tem 

maldade com nenhum vereador e trata todos iguais. E pediu que ele se desculpasse. Porque a intenção 

dele era levar a ficha de inscrição. O próximo vereador a fazer o uso da tribuna, foi o hipólito ferreira. 

Desejou uma feliz semana santa e parabenizou o município pelos 61 anos e disse que na semana biu um 

barraco la em frente o hospital e se deparou com uma discussão e perguntou se tinham conhecimento. 

Depois falou sobre uma falta de energia, e pediu que quando o prefeito não for se responsabilizar pela 

energia, fale para que não possa prejudicar a comunidade e encontrar uma saída para resolver. Disse 

que avisasse  se não fosse fazer o pagamento para tudo se resolver rápido e da melhor forma. A 

vereadora fátima pede a fala e perguntou se o sistema que foi citado era na Boa Vista ou Canta Galo. O 

vereador disse que acredita que seja no Canta Galo. A vereadora diz que se é lá mesmo, disse que se for 

lá mesmo, disse que é mantido por uma associação e tem recurso próprio. Por que as pessoas pagam o 

abastecimento por mês nada mais justo que a própria associação pague. Portanto essa falta de água é na 

associação de Canta Galo, é exclusivamente da associação de Canta Galo; O vereador hipólito disse que 

jamais, nunca maltratou nenhum funcionário da casa, trata todos igualmente, disse que só fez uma 

pergunta E disse que o presidente lhe colocou em uma saia justa. o presidente pediu a fala, Disse que 

explicou com coerência o que falou. Disse que poderia ter chamado o funcionário e perguntado e não na 

frente dos outros. Logo, encerrou. O presidente pede para o vice presidente assumir, e vai fazer o uso da 

tribuna. Saudou a todos os preentes e disse que foi parabenizar o município. Agradeceu aos eventos, e 

as secretarias. Falou sobre os projetos do prefeito que estão começando, Logo, falou sobre a energia, E 

disse que tem uma pessoa responsável, falou que o prefeito sempre ajudou esse responsável, com os 

problemas que aparecem em relação a energia. E disse que o prefeito não tem responsabilidde em pagar 

a energia. O presidente faz os agradecimentos e encerra.. E nada mais ver e nem o que tratar declaro 

encerrada a sessão ordinária da qual lavrei a presente ATA que depois de lida e achada nos conformes 

será por todos devidamente assinada.  


