Ata da 09ª sessão ordinária do
terceiro período legislativo da
décima quarta legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos seis
dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove,
realizou-se a nona sessão ordinária da Câmara Municipal de
Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio Raab dos Santos
secretariado pelo Sr. Jorge Fernando Santos Polli. Iniciada a
reunião, foi feita a chamada dos senhores vereadores registrandose a ausência da vereadora Soeli a qual justificou. Havendo quórum
legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a nona sessão
ordinária da décima quarta legislatura, neste dia seis. Em seguida o
Sr. Presidente deixa suas condolência ao vereador Ruy taverna
pela perda de seu pai. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr.
Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida
aos dezoito dias do mês de junho, após lida, é colocada 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 nº007/2019 com parecer da Comissão de Obras, Serviços

Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Após a leitura o
Sr. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº007/2019
o qual é aprovado por unanimidade. Dando continuidade o Sr.
Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao
executivo. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario
para fazer a leitura do Projeto de Lei nº008/2019, após
apresentado o Projeto de Lei o Sr. Presidente coloca em
votação o qual é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente
comunica que será autografado e encaminhado ao Executivo.
A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura do Projeto de Lei nº009/2019, após apresentado
comunica que será encaminhado à Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final. Na sequencia o Sr. Presidente pede
ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Requerimento
nº015/2019 de autoria do vereador Fernando Polli, após a
leitura o Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento
nº015/2019 sendo desaprovado com 4 votos contra e 3
favoráveis. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr.

Secretario para fazer a leitura das respostas do Executivo dos
Requerimentos
nº003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014/2019 da
vereadora Janaina. Sendo essas as matérias da ordem do dia
o Sr. Presidente deixa a palavra livre. O vereador Sidnei
Santos Lima pede a permissão para se retirar da sessão.
Fazendo o uso da palavra a vereadora Janaína cumprimenta a
todos os presentes e faz um elogio ao trabalho do SAMU pelo
desempenho excepcional no Município, ao atendimento no
Município de Tunas e Município de Adrianópolis, e pede
desculpas aos munícipes por não poder estar presente nas
festividades, devido a problemas de saúde familiar que vem
enfrentando, mas deixa seus votos a cidade maravilhosa como
Adrianópolis que recebe a todos de braços abertos. Fala sobre a
limpeza da Cidade onde a última varredura ocorreu em 21 de maio
de 2019 e já estamos no mês de agosto, o qual diz ainda que a
fábrica não tem o cronograma de lavagem, e informa que recebe
semanalmente no seu e-mail o cronograma informando quais são
os trechos da avenida que são lavados, diz que o executivo deveria
cuidar e fazer a sua parte cobrando e fiscalizando coisa que não
vem ocorrendo, dessa forma nunca teremos uma Cidade limpa, faz
um relato citando reclamações que vem recebendo de moradores
referente ao descontentamento da quantidade de poeira e quando
chove fica intransitável pois faz muito lodo. Quem mais sofre com
isso são os pedestres, lembra também que funcionários e licitações
foram feitas e cadê a limpeza da cidade. Fala também da Rua do
Posto de gasolina o qual não dá para ver mais o asfalto, e pede que
seja levado até o Executivo, porque caso isso não ocorra outras
medidas serão tomadas, diz ainda que desde 2017 tem enviado
vários ofícios e indicações sobre a limpeza da Cidade, e até o
presente momento o Executivo não tomou as devidas providencias,
se não cuidam de uma limpeza quem dirá de outras coisas, a
limpeza é necessidade básica, as pessoas estão sofrendo com
essa poeira. A vereadora faz um questionamento referente a
alteração da ordem de votação ao Sr Presidente lembrando ser a
primeira vez em 3 anos de mandato, o qual responde dizendo ser
PRERROGATIVA do Presidente. A vereadora fala ainda sobre o
decreto do Sr. Prefeito em relação aos caminhões que estão
trabalhando de madrugada, como é provisório não há necessidade
de Projeto de Lei, e diz ser uma coisa muito boa, pois os caminhões
funcionando de madrugada diminui o pó. Dando continuidade o
vereador Fernando Polli cumprimenta a todos os presentes e diz

estar surpreso com a votação de seu requerimento, mas respeita a
posição de cada um, diz também não entender sobre a ordem de
votação e fala que essa votação contra seu requerimento não foi
opinião só do Sr. Presidente, provavelmente foram influenciados
pelo executivo, diz que é seu segundo mandato e já tem
experiência o bastante para entender. Diz estar surpreso com a
votação pois apenas fez um requerimento que é direito do vereador
pedir informação sobre a licitação e cópia do contrato da empresa,
sendo uma coisa bem simples, mas se o Prefeito pediu aos
vereadores para fazer uma inversão da votação contra é um direito
dele, mas isso demonstra a incapacidade de administração do
executivo, diz que todo mundo sabe o que acontece na saúde. Fala
também sobre um comentário que fez há um tempo atrás em
sessão ordinária referente ao funcionário Odival, diz que o mesmo
veio dar explicações e pedir para que não o prejudicasse, o
vereador respondeu dizendo para ficar tranquilo. Fala sobre a
audiência que teve com a enfermeira o qual foi insultado. Ninguém
mais fazendo o uso da palavra o Sr. Presidente agradece a todos,
comunica que a próxima sessão será para o dia 20/08/2019 e
encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr.
Presidente e Sr. Secretário.

