Ata da 13ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos quatro
dias do mês de Novembro do ano
de dois mil e quatorze às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e
quatorze, realizou-se a décima terceira sessão ordinária da Câmara
Municipal de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos
Santos e secretariado pelo Sr. Israel Rodrigues. Iniciada a reunião,
foi feita a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum
legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente declara
aberta a décima terceira sessão ordinária da décima terceira
legislatura, neste dia quatro de Novembro do ano de dois mil e
quatorze, e pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da ata da
sessão anterior, acontecida no dia quatorze de outubro, após lida,
coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em
votação, a qual é aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente
relembra que a Prestação de Contas o qual foi apresentada na
sessão anterior, continua a disposição dos senhores vereadores.
Não havendo matérias para a ordem do dia o Sr. Presidente deixa a
palavra livre, fazendo o uso dela o vereador Fernando Polli o qual
faz um comentário sobre o fato ocorrido no domingo de eleição dia
26/10, sobre abordagem arbitrária de um policial, com um cidadão
que estava empolgado com a vitoria da Presidente Dilma, usando
do poder sem respeito. A seguir o vereador Sidiclei faz uma
Indicação verbal, solicitando asfalto ou lajotamento do Bairro Km 04
(Jaboticabal),e Rua João Gonçalves Lanhoso, pede apoio aos
demais vereadores para que essa solicitação chegue até o Sr.
Prefeito, também fala sobre a coleta do lixo que a população do km
04 reclamam, e faz outro pedido para arrumarem as quadras dos
bairros, e agradece a Presidente Dilma por ter liberado a verba da
cobertura da quadra do Bairro Barra, e gostaria de ver com o
Prefeito e a Secretaria de Educação a possibilidade do transporte
escolar do km 15 e km 27, que volte a funcionar no período da
manhã e a noite, a partir do ano que vem. Ato continuo o vereador
Vandir Rosa cumprimenta a todos os presentes, da boa vindas ao
novo Diretor de Esportes Sandro Machado, e faz um comentário
sobre o esporte no Município, e sobre os moradores da estrada do
Rocha que ficaram sem energia do dia 17/10/2014 até 22/10/2014,
pede apoio ao Sr. Presidente e demais vereadores para fazerem

um Oficio a Ouvidoria da Copel. Na sequencia o Sr. Presidente
parabeniza o Município pelo rápido desenvolvimento e pelo
governo Dilma, e faz um breve comentário sobre os assuntos
discutidos dos vereadores Fernando Polli, Sidiclei e Vandir. Nada a
mais havendo a tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão
para o dia 11/11 e encerra a presente sessão que ao seu final vai
assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretario.

