Ata da 09ª sessão ordinária do
quarto período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos vinte
e um dias do mês de Junho do
ano de dois mil e dezesseis às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano de dois mil e
dezesseis, realizou-se a nona 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. 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 terceira legislatura, neste dia vinte e um. Em
seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura
da ata da sessão anterior, acontecida aos sete dias do mês de
Junho, após lida, coloca a mesma em discussão. O vereador Vandir
Rosa pede para ser retificada a ata colocando a palavra livre, em
especial as considerações finais, com a palavra da presidência, na
integra. Ninguem mais discutindo O Sr. Presidente comunica que a
ata sera retificada como o vereador pediu e sera colocada
novamente para discussao e votação na proxima sessao ordinaria.
Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura dos Projetos de Lei nº 008,009,010,011/2016 Oficio nº
083/2016 referente ao Projeto de Lei nº008/2016 Súmula: Dispõe
sobre a denominação da USB – Unidade Básica de Saúde e dá
outras providências. Oficio nº 084/2016 referente ao Projeto de Lei
nº 009/2016 Súmula: Dispõe sobre a denominação da USB –
Unidade de Saúde e dá outras providências. Oficio nº085/2016
referente ao Projeto de Lei nº 010/2016 Súmula: Dispõe sobre
alteração de denominação de Ruas e dá outras providências. Oficio
nº 090/2016 referente ao Projeto de Lei nº 011/2016 Súmula:
Dispõe sobre alteração de denominação de Rua e dá outras
providências. O Sr. Presidente comunica que os Projetos de Lei
nº008,009,010,011/2016 foram apresentados na sessao passada
do dia 07/06 e comunica com o plenario a possibilidade dos
Projetos serem discutidos e votados em unico turno o quais todos
aprovam e o Sr. Presidente coloca em discussao, o vereador
Sidiclei faz um comentario, que estao fazendo esses Projetos
nomeando as ruas so porque é ano politico, pois ele fez uns
Projetos para denominar nomes de ruas no Bairro volta grande a

pedidos da Copel, e a pedido do Sr. Prefeito o Projeto foi negado, e
diz que agora esse ano fazem Projetos de varios nomes de ruas,
acha também que todas as ruas nao só da Cidade como dos
Bairros deveriam ser nomeadas, fala que apenas queria fazer esse
comentario e que é a favor dos Projetos. Nao havendo mais
discussão o Sr. Presidente fala para o vereador Sidiclei que
concorda com suas palavras e que se sente meia culpa, pois ele
também nao foi a favor de seu projeto na época porque estava em
tramite na prefeitura projeto para transformar os Bairros Barra
Grande e laranjal em zona urbana, mas que ainda podem arrumar e
fazer um Projeto para normatizar, e fala sobre as pessoas que
estao sendo homenageadas com seus nomes denominando essas
ruas. Sendo essas suas palavras o Sr. Presidente coloca em
primeira
e
unica
votação
os
Projetos
de
Lei
nº
008,009,010,011/2016 , os quais são aprovados por unanimidade e
o Sr. Presidente parabeniza o Sr. Prefeito e os familiares dos quais
estao sendo homenageados e declara aprovado e comunica que
serão autografados e encaminhados ao executivo. A seguir o Sr.
Presidente apresenta o Projeto de Decreto nº001/2016 de autoria
do vereador Fernando Polli Súmula: Dispõe sobre a concessão de
Título de Cidadão Honorario e dá outras providências. Projeto de
Decreto nº002/2016 de autoria do vereador Mauro Duarte Súmula:
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorario e dá
outras providências. Decreto nº003/2016 de autoria do vereador
israel Rodrigues, Súmula: Dispõe sobre a concessão de Título de
Cidadão Honorario e dá outras providências. O Sr. Presidente
comunica a todos os vereadores que fez um pedido aos vereadores
Fernando, Mauro e Israel para mudar a redação do Projeto de
Decreto no paragrafo unico, colocando que a entrega dos titulos aos
homenageados se fará a esses cidadãos em sessão ordinaria
nesta casa de leis, a qual será marcada por esta presidência e
avisado aos homenageados e aos proponentes com no minimo
quinze dias de antecedencia e nao em sessão solene, pois o
Sr.Presidente nao fara sessão solene e eles concordaram. O Sr.
Presidente delibera a possibilidade desses Projetos de Decretos,
serem apresentados novamente, apos a mudança apenas no
paragrafo único e de serem colocados em primeira e unica
discussão e votação, ainda nesta sessão ordinaria e todos
concordam. O Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a
leitura dos Projetos de Decretos nº001,002,003/2016, declara
apresentados e com autorização do Plenario coloca em discussão
ninguem discutindo o Sr. Presidente coloca em primeira e unica
votação os Projetos de Decretos Legislativos nº001,002,003/2016,

os quais são aprovados por unanimidade, e seram tomadas as
providencias necessárias para seu prosseguimento. Sendo essas
as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre,
fazendo o uso dela o vereador Fernando Polli pede para fazer um
requerimento verbal, no qual diz representar a ele e aos vereadores
Vandir, Israel, Ivan, Mauro e Claudio, pedindo que seja enviado a
esta casa de leis pelo executivo, a relaçao de pagamentos
efetuados ao Sr. Sidival Bacil de Souza Filho no periodo de 2005 a
2008 e quais foram os serviços prestados. Na sequencia o Sr.
Presidente pede ao vereador que faça esse requerimento por
escrito e protocole nessa Casa de Leis, para ser encaminhado ao
executivo. A seguir o vereador Israel agradece o Prefeito pela
homenagem ao seu Pai, o qual vai ser homenageado com o nome
na Unidade de Saúde do Bairro Vila Mota. Na sequencia o vereador
Vandir Rosa faz um requerimento verbal solicitando verificação de
documentos internos, nos quais constem cópias de notas fiscais da
compra de mobiliários do plenario e processo licitatório para compra
de combustíveis no periodo de 2005 a 2008, gestão do então
presidente da câmara, sr. Sidival bacil de souza e dá suas
justificativas. O sr. Presidente pergunta ao sr. Vereador vandir, em
qual artigo ele se baseou para fazer o requerimento, apos sua
resposta, o sr. Presidente lê, interpreta e pede, que, de acordo com
o regimento, o sr. Vereador também deverá fazer por escrito o
requerimento e protocolar na secretaria da câmara, e o mesmo
concorda e diz que o fará. Com a palavra, o vereador Sidiclei se diz
surpreso com os pedidos de requerimentos, principalmente em ano
eleitoral e diz que seu pai teve todas suas contas aprovadas pelo
tribunal de contas e diz que também faz um requerimento verbal,
sobre desvio de função, Cita o funcionário da prefeitura, sr. Joemi
Ribeiro, pergunta qual sua função, se ele tem autorização para que
o carro da prefeitura pernoitar em sua casa e para fazer transporte
de eleitores para um tal vereador que é pré candidato novamente e
diz saber que o sr. Joemi é funcionário da secretaria de agricultura
e diz ter filmagem do mesmo usando o carro para fazer politica.Diz
que já fez algumas denuncias em mais de uma instância, de
algumas irregularidades que observou e que sabe que ,talvez não
estoure agora, mas em uma outra hora acaba sobrando para
alguém. Diz que este ano não sairá candidato, mas que apoiará
seus pré candidatos, que apoia todos os requerimentos, pois sabe
que não tem nada errado e que quer sair da politica com a cabeça
erguida. O Sr. Presidente explica ao vereador Sidiclei que

igualmente aos outros requerimentos, ele pede que o mesmo
faça os seus por escrito e os protocole na secretaria da

câmara, diz que indefere todos os requerimentos verbais feito
na sessão, pois não estão de acordo com o regimento interno
dessa casa.O presidente comunica que não tendo mais nada a
tratar, comunica que os senhores vereadores entrarão em
recesso, agradece a presença de todos, parabeniza todos os
homenageados e marca a próxima sessão ordinária para o dia 02
de agosto de 2016, marca sessão extraordinária para o dia 28 de
junho de 2016 com o objetivo de apresentar, deliberar,discutir e
votar projeto de resolução que trata da fixação dos subsídios para o
próximo quadriênio(2017 a 2020) dos vereadores, vice prefeito,
prefeito e secretários municipais e encerra a presente sessão que
ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.

