Ata da 04ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos oito
dias do mês de Abril do ano de
dois mil e quatorze às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze,
realizou-se a quarta 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 dos
vereadores Ruy Taverna e Claudio Raab, os quais se justificaram
suas ausências por estarem viajando a serviço. Havendo quórum
legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente declara
aberta a quarta sessão ordinária da décima terceira legislatura,
neste dia oito de Abril do ano de dois mil e quatorze, e pede ao Sr.
Secretario para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida
no dia vinte e cinco de Março, após lida, coloca a mesma em
discussão. Não havendo discussão coloca em votação, a qual é
aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente solicita o Sr.
Secretario para fazer a leitura da Indicação nº004/2014 de autoria
do vereador Vandir Rosa. E comunica que essa Indicação será
encaminhada ao Executivo. Na sequencia o Sr. Presidente
comunica os senhores vereadores que após ter analisado o
Regimento Interno junto com a Mesa Diretora resolveram marcar a
Eleição para Presidência dessa Casa de Leis do Biênio 2015/2016
para o dia nove de maio de dois mil e quatorze, e portanto o Edital
estará fixado na Câmara, conforme o Regimento Interno tem até
vinte dias antes da eleição para apresentar outra chapa
concorrente. Sendo essas as matéria da ordem do dia o Sr.
Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso dela o vereador
Sidiclei cumprimenta todos os presente e fala de uma indicação que
ele fez verbalmente sobre a estrada do Laranjal, o qual pede ajuda
aos demais vereadores para que sejam tomadas as devidas
providencias com essa estrada, comenta sobre a água da Sanepar
que ira chegar na Barra Grande, se tem possibilidade dessa água ir
até o Bairro Volta Grande, pede informações a respeito de um
Projeto de Lei que foi aprovado com urgência sobre a liberação da
verba para as reformas das quadras de esporte dos Bairros, pede
também providencias para melhorias do campo de futebol para
poderem marcar jogos, faz um comentário a respeito de um

atendimento na saúde de uma criança que foi picada por uma
cobra, e não foi atendida devidamente. Na sequencia o vereador
Fernando Polli agradece a presença de todos e concorda com o
vereador Sidiclei a respeito da estrada do Laranjal e sobre a água
da Sanepar ir até o Bairro Volta Grande, o qual já conversou com o
Sr. Prefeito e o João da Sanepar. A seguir o Sr. Presidente fala ao
vereador Sidiclei que o Sr. Prefeito já esta providenciando o
maquinário para as estradas, com relação água diz que esta feliz
pois a água tratada ira chegar até o Bairro Vila Mota pois há muitos
anos os moradores reclamam da qualidade da água por ser saloba,
diz que depois que água chegar nos bairros Vila Mota Capelinha e
Barra Grande será mais fácil ir até outros bairros mais distantes, na
sequencia fala sobre o campo de futebol o qual já cobrou do
Sr.Prefeito, diz também que os Projetos de Lei que foram votados
sobre as reformas das quadras estão em tramitação e é demorado
pois não depende apenas do Sr. Prefeito tem tudo uns tramites de
liberações. Comenta a respeito do novo caminhão de lixo o qual o
governo não liberou a verba, e comunica que saiu hoje a licitação
da Escola Perpetuo Socorro no valor de um milhão de reais e da
quadra no valor de quinhentos mil e da quadra do Bairro Barra
Grande no valor de cento e vinte três mil. Nada a mais havendo a
tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão para o dia
22/04/2014 e encerra a presente sessão que ao seu final vai
assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretario.

