Ata da 04ª sessão ordinária do
terceiro período legislativo da
décima quarta legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos nove
dias do mês de abril do ano de
dois mil e dezenove às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove,
realizou-se a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de
Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio Raab e secretariado pelo
Sr. Jorge Fernando Santos Polli. Iniciada a reunião, foi feita a
chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum legal e sob a
graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a todos os
presentes e declara aberta a quarta sessão ordinária da décima
quarta legislatura, neste dia nove. Em seguida o Sr. Presidente
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão
anterior, acontecida aos vinte seis dias do mês de março, após lida,
coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em
votação, a qual é aprovada por unanimidade. Na sequência a
vereadora Janaina pede uma parte para solicitar conforme artigo 95
e inciso 2 do regimento interno, a supressão do artigo 5 º referente
ao Projeto de Lei nº004/2019 de sua autoria. Em seguida o Sr.
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de
Lei nº 003/2019 junto com o parecer Jurídico e Parecer das
Comissões de Saúde Educação e Assistência Social. Súmula:
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Adrianópolis/PR a criar e
implantar o Conselho Municipal dos Direitos do idoso – CMDI, a
Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa idosa e o Fundo
Municipal dos Direitos da pessoa idosa e dá outras providências.
Ato continuo o Sr. Presidente coloca em votação a qual é aprovado
por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que será autografado
e encaminhado ao Executivo. Dando sequência o Sr. Presidente
pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da Indicação nº009/2019
de autoria do Vereador Fernando Polli. O Sr. Presidente pergunta
ao nobre vereador se deseja falar sobre sua Indicação, a qual faz
suas explanações. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr.
Secretario para fazer a leitura da Indicação nº010/2019 de autoria
do vereador Sidival Filho. O Sr. Presidente pergunta ao nobre
vereador se deseja falar sobre sua Indicação, o qual diz falar na
palavra livre. Na sequência o Sr. Presidente comunica que as
Indicações serão encaminhadas ao Executivo. Sendo essas a
matéria da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre.

Fazendo o uso dela o Vereador Sidival Filho, cumprimenta a todos
e faz suas explanações sobre sua Indicação, e faz uma indicação
verbal o qual estão pedindo guias rebaixadas para cadeirantes,
iluminação da quadra da Vila bela e limpeza da rua do areal. A
seguir o vereador Sidnei Santos Lima cumprimenta a todos e
responde o vereador Sidival filho referente a Indicação n°010/2019.
Dando continuidade a vereadora Janaina cumprimenta a todos e
comunica aos nobres vereadores que no dia 18/02 teve uma
reunião da Fábrica sobre a instalação do novo britador, o qual foi
apresentado no dia da reunião, e está próximo dos 90 dias que a
fábrica tem que apresentar um estudo sobre a encosta a
comunidade. Ato continuo o vereador Fernando Polli cumprimenta a
todos e fala a respeito das redes sociais o qual estão falando sobre
os funcionários da Prefeitura. Ninguém mais fazendo o uso da
palavra o Sr. Presidente agradece a todos e marca a próxima
sessão ordinária para o dia 23/04/2019 e encerra a presente sessão
que ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.

