Ata da 04ª sessão ordinária do
quarto período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos quatro
dias do mês de abril do ano de
dois mil e dezessete às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete,
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 quatro. Em seguida o Sr. Presidente
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior,
acontecida aos vinte e um dias do mês de março, após lida, coloca a
mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em votação, a
qual é aprovada por unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente pede
ao Sr. Secretário para fazer a leitura da Indicação
nº18,19,20,21,22/2017 de autoria do vereador Márcio, após a leitura
o Sr. Presidente pergunta ao vereador se gostaria de falar sobre sua
Indicação, o qual faz as suas justificativas sobre sua Indicação. Na
sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario fazer a leitura da
Indicação nº23/2017 de autoria do vereador Sidnei, após a leitura o
Sr. Presidente pergunta ao vereador se gostaria de falar sobre sua
Indicação, o qual o vereador faz sua justificativa sobre a sua
Indicação. A seguir o Sr. Presidente deixa a palavra livre fazendo o
uso dela a vereadora Janaina a qual fala sobre o autismo e síndrome
de down, faz uma leitura de um texto de reflexão, sobre essas
deficiência, pois dia 02 de abril foi dia Internacional do Autismo e 21
de março dia Internacional do Síndrome de Down, a seguir vereadora
parabeniza o Secretário de Obras Hermano e a Empresa do João
Barba, pelas manutenções dos bueiros e manutenções das estradas,
e parabeniza ao Ex Prefeito João Manoel pelo parquinho na sede,
faz uma Indicação Verbal sobre os Estágios, quais são os critério e
sobre as divulgações dos estágios para os alunos. A seguir o Sr
Presidente convida o Sr. Prefeito Alcides Basseti e o Ex-Prefeito João
Manoel para fazerem parte da mesa. A palavra continua livre
fazendo o uso dela o vereador Fernando Polli cumprimenta a todos
e fala sobre uns colegas que faleceram o qual sentiu muito. A seguir
o Sr. Presidente pede ao Ex-Prefeito João Pampanini para dar uma

explicação sobre a barragem, a qual a vereadora Janaina fez um
requerimento pedindo informações sobre a barragem. Na sequencia
o Ex-Prefeito João Manoel cumprimenta a todos e faz uma
explanação sobre a barragem. Ato continuo o Sr. Presidente passou
a palavra para o Sr.Prefeito Alcides Basseti o qual falou sobre sua
gestão e respondeu as perguntas dos nobres vereadores e sobre a
Indicação verbal da vereadora Janaina sobre os estágios. O vereador
Sidival filho pede a palavra e parabeniza o Ex-Prefeito João Manoel
pelo asfalto do Bairro Barra Grande e Parabeniza o Prefeito Alcides
pela continuidade do mandato, e pede ao Prefeito olhar com carinho
a quadra do Bairro Barra Grande, o qual o Sr. Prefeito diz que vai
rever isso sim, e que devagar vai revendo tudo, pede calma aos
nobres vereadores pois são apenas três meses de mandato que aos
poucos vão resolvendo tudo. Ninguém mais fazendo o uso dela o Sr.
Presidente agradece a presença de todos e marca a próxima sessão
ordinária para o dia 18/04/2017 e encerra a presente sessão que ao
seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.

