Ata da 05ª sessão ordinária do
terceiro período legislativo da
décima quarta legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos sete
dias do mês de maio do ano de
dois mil e dezenove às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,
realizou-se a quinta 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, registrando-se a ausência do
vereador Marcio Aguiar o qual justificou sua falta. Havendo quórum
legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a quinta sessão
ordinária da décima quarta legislatura, neste dia sete. Em seguida o
Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da
sessão anterior, acontecida aos nove dias do mês de abril, após
lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca
em votação, a qual é aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr.
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de
Lei nº 005/2019 de autoria do vereador Sidival Filho. Sumula:
Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção
e combate ao “bullying” escolar no projeto político pedagógico
elaborado pelas escolas públicas de educação básica do Município
de Adrianópolis, e da outras providencias. O Sr. Presidente coloca
em discussão, não havendo discussão comunica que o Projeto será
encaminhado a Comissão de Educação, Saúde e Assistência
Social. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para
fazer a leitura do Projeto de Lei nº006/2019 Súmula: Autoriza a
abertura de credito adicional suplementar ao orçamento geral do
Município para o corrente exercício e dá outras providencias. O Sr.
Presidente coloca em discussão, não havendo discussão, comunica
que o Projeto de lei n°006/2019 será encaminhado à Comissão de
Finanças e Orçamento. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr.
Secretario para fazer a leitura das Indicações nº 012,013,014/2019
de autoria do vereador Sidival Filho. Dando continuidade o Sr.
Presidente comunica que as Indicações serão encaminhadas ao
Executivo. Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr.
Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso dela o vereador
Sidival Filho cumprimenta a todos e faz uma breve explanação
sobre suas Indicações, agradece o prefeito e sua equipe pelo apoio

ao se Bairro com relação a caixa d´agua para melhor atender a
comunidade, pergunta ao Sr. Presidente sobre a falta de medico no
Bairro Porto, Novo, e fala sobre a roçada das estradas e sobre seu
Projeto de Lei nº005/2019. A seguir o Sr. Presidente responde ao
nobre vereador Sidival em relação a falta de Médico. Dando
continuidade a vereadora Janaina cumprimenta a todos e fala sobre
a questão do Médico. Na sequência a vereadora Soeli cumprimenta
a todos e fala sobre a questão da falta de Médico no seu Bairro
Porto Novo. A seguir o Sr. Presidente comunica que o Deputado
Toninho conseguiu ônibus adaptado para APAE. Na sequencia o
vereador Fernando Polli cumprimenta a todos e faz novamente um
relato referente as reclamações por ele recebidas de alguns
funcionários da saúde (o qual leu um oficio que enviou ao Executivo
solicitando providencias, relatando um fato ocorrido com o mesmo
no Posto de Saúde. Dando continuidade o vereador Ruy Taverna
cumprimenta a todos e fala sobre o transporte da APAE conforme a
Indicação do vereador Sidival Filho, e faz comentário sobre a falta
de Médico no Município. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o
Sr. Presidente agradece a todos e marca a próxima sessão
ordinária para o dia 21/05/2019 e encerra a presente sessão que ao
seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.

