Ata da 02ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos onze
dias do mês de Março do ano de
dois mil e quatorze às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e quatorze,
realizou-se a segunda 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, registrando-se a ausência do
vereador Claudio Raab o qual justificou sua ausência por estar
viajando a serviço. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção
de Deus, o Sr. Presidente declara aberta a segunda sessão
ordinária da décima terceira legislatura, neste dia onze de Março do
ano de dois mil e quatorze, e pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura da ata da sessão anterior, acontecida no dia dezoito de
fevereiro, após lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo
discussão coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade.
A seguir o Sr. Presidente comunica aos senhores vereadores que
na sessão anterior comunicou que o Projeto de Lei nº12/2014 do
vereador Sidiclei foi encaminhado as comissões, o qual a comissão
de Finanças e Orçamentos,Legislação Justiça e Redação Final
enviaram o Parecer, relatando que foram votados unanimemente
pela não aprovação do mesmo, por não constar no referido Projeto
o quanto será gasto para a construção, qual será o orçamento
utilizado ou se tem recurso para construção. Na sequencia o Sr.
Presidente colaca em discussão o Parecer, não havendo discussão
coloca o mesmo em votação, sendo 5 votos a favor e 2 contras e
declara desaprovado o Projeto de Lei nº12/2014 e será arquivado
nessa Casa de Leis, e apresenta a Prestação de Contas do Poder
Executivo referente ao ano de 2007 do ex Prefeito Sr. Osmar Maia,
e comunica que está a disposição para ser analisado. Ato continuo
o Sr. Presidente solicita ao Sr. Secretario para fazer a leitura do
Oficio Circular nº01/2014 da Justiça Eleitoral. Sendo essas as
matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre
fazendo o uso dela o vereador Sidiclei faz uma Indicação e um
Requerimento verbal, pedido de melhorias na estrada do Bairro
Laranjal, e revisão das diárias dos funcionários. O Sr. Presidente
fala para o vereador Sidiclei que esses pedidos cabem como
Indicação. Com a palavra o vereador Fernando Polli fala que o

vereador Sidiclei tem seu apoio sobre sua Indicação, elogia a
estrada do Porto Novo que está em bom estado, e faz uma
reclamação sobre a saúde, atendimento de Médico de plantão que
estão atendendo por telefone, e as consultas em Curitiba estão
demorando demais para serem agendadas. O Vereador Sidiclei
também faz uma reclamação sobre os médicos de plantão. Na
sequencia o vereador Vandir Rosa fala sobre a defasagem das
diárias dos funcionários, o qual concorda com o vereador Sidiclei
sobre a revisão de valores das diárias, e fala também sobre os
médicos que estão fazendo plantões em dois Municipios, e sobre as
estradas dos bairros o qual esta em péssimas condições e diz q há
necessidades de nomear um secretario de obras. Em seguida o Sr.
Presidente parabeniza os senhores vereadores pelas indicações
verbais, e diz que serão comunicadas ao Sr.Prefeito para que sejam
tomadas as devidas providencias. Nada a mais havendo a tratar o
Sr. Presidente marca a próxima sessão para o dia 25/03/2014 e
encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo
Sr.Presidente e Sr. secretario.

