Ata da 05ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos vinte
e dois dias do mês de Abril do
ano de dois mil e quatorze às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze,
realizou-se a quinta 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 Ivan Teixeira de Morais, o qual se justificou sua ausência.
Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr.
Presidente declara aberta a quinta sessão ordinária da décima
terceira legislatura, neste dia vinte e dois 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 oito de Abril, 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 do Oficio nº051/2014
referente ao Projeto de Lei nº015/2014 Súmula: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a Contratar Parcelamento de dívida para com o
PASEP junto a Receita Federal e dá outras providências. Oficio nº
053/2014 referente aos Projetos de Lei nsº 016,017,018/2014
Projeto de Lei nº 016/2014 Súmula: Autoriza a abertura de Crédito
Adicional Especial – Anulação de Dotação ao Orçamento Municipal
para o corrente exercício, e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 017/2014 Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional
Especial – Anulação de Dotação, ao Orçamento Municipal para o
Corrente exercício, e dá outras providências. Projeto de Lei nº
018/2014 Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial
– Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação, ao Orçamento
Municipal para o corrente exercício e dá outras providências. Na
sequencia o Sr. Presidente declara apresentados os referidos
Projetos de Lei com pareceres das Comissões de Legislação
Justiça e redação Final e Finanças e Orçamentos e coloca os
mesmos em discussão, não havendo discussão coloca em plenário
a possibilidade de votarem em turno único, todos concordam e o Sr.
Presidente coloca os Projetos de Lei nsº015,016,017,18/2014 em
votação única, o qual todos aprovam por unanimidades os Projetos
de Lei nsº 015, 016,017,018/2014 os quais serão autografados e

encaminhados ao Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente
comunica os vereadores que as Indicações e o Requerimento foram
protocolados fora do prazo regimental, e pergunta se tem
possibilidade de serem apresentados e votados nessa sessão,
todos concordam e o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para
fazer a leitura do Requerimento nº 006/2014 de autoria do vereador
Fernando Polli. O qual coloca em votação sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente apresenta as
Indicações nº005/2014 de autoria do vereador Fernando Polli e
Indicação nº 006/2014 de autoria do vereador Vandir Rosa. E
comunica que o Requerimento e as Indicações serão
encaminhados ao Executivo para serem tomadas as devidas
providências. Na sequencia o Sr. Presidente comunica que foi
protocolado um abaixo assinado sobre o transporte Escolar da linha
do Bairro Perau por estarem carregando mais de 70 alunos por dia.
Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a
palavra livre, fazendo o uso dela o vereador Fernando Polli
cumprimenta a todos e faz um comentário sobre esse abaixo
assinado sobre o transporte escolar o qual já esta sabendo que já
estão tomando as devidas providências. Com a palavra o vereador
Ruy Taverna cumprimenta a todos e também faz um breve
comentário sobre essa linha de transporte. Com a palavra o
vereador Vandir Rosa também faz um breve comentário sobre essa
mesma linha de transporte escolar o qual já esta sabendo que o
vereador Mauro Duarte já comunicou o Sr. Prefeito e ele vai tomar
as devidas providências. Com a palavra o vereador Mauro Duarte
faz uma explanação sobre o Transporte Escolar da linha do Perau.
A seguir o vereador Sidiclei faz uma reclamação sobre o transporte
Escolar do Bairro Furquilhas. Na sequencia o vereador Claudio
Raab também fala sobre o transporte Escolar do Bairro Furquilhas o
qual o Sr. Prefeito também já esta sabendo dessa situação. Na
sequencia o Sr. Presidente comunica os senhores vereadores que
as Prestações de conta do ano de dois mil e doze do Prefeito João
Manoel Pampanini o qual foi apresentada no dia dezoito de
fevereiro de dois mil e quatorze em sessão ordinária, será colocada
em votação em primeiro turno na próxima sessão dia seis de maio.
E comunica que na próxima sessão dia vinte de maio será a
votação da Prestação de Conta de dois mil e sete do Ex-Prefeito
Osmar Maia. E lembra a todos que a Eleição de Presidência do
Legislativo para o Biênio 2015/2016 será no dia nove de maio. Nada
a mais havendo a tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão
para o dia 06/05/2014 e encerra a presente sessão que ao seu final
vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretario.

