Ata da 06ª sessão ordinária do
quarto período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis,
realizada
aos
dezesseis dias do mês de maio do
ano de dois mil e dezessete às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete,
realizou-se a sexta 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
Ruy Taverna da Fonseca 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 sexta sessão
ordinária da décima quarta legislatura, neste dia dezesseis. Em
seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura
da ata da sessão anterior, acontecida aos dezoito dias do mês de
abril, 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 a Sr. Secretário para fazer a
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº001/2017 de autoria do
vereador Jorge Fernando Santos Polli. Súmula: Dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadão Honorário, e dá outras providências.
Ato continuo o Sr. Presidente declara apresentado e coloca em
votação nominal o Projeto de Decreto nº001/2017 o qual é aprovado
por unanimidade. E comunica que o Título de Cidadão Honorário
será entregue no dia 25 de julho em sessão solene. Sendo essas as
matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre,
fazendo o uso dela a vereadora Janaina a qual fez um Projeto sobre
“Institui o programa de prorrogação da licença maternidade e à
adotante no âmbito da administração direta do poder executivo e do
poder legislativo do município de Adrianópolis e dá outras
providencias. ” e pergunta aos nobres colegas se todos apoiam sobre
esse projeto, o qual todos concordam em assinar o projeto, a
vereadora comunica após assinarem o projeto será protocolado
nessa casa de leis o qual irá para ser apresentado na próxima sessão
ordinária. Na sequencia o vereador Fernando Polli fala sobre o
Projeto da vereadora Janaina o qual pode contar com seu apoio pois
é um ótimo Projeto e comunica a todos que na próxima semana o
cartório em Adrianópolis será reaberto aos cuidados do cartorário
Bernardo. Ato continuo o vereador Sidival Filho diz a vereadora

Janaina que pode contar com seu apoio e agradece ao Sr. Prefeito
pela escolinha de futebol que começou no Bairro Porto Novo, que diz
ser muito bom pois tira jovem das ruas, e espera que tragam a
escolinha de futebol para o Bairro Capelinha o qual será muito bom
pois agrega Vila Mota e Barra Grande, e pede para os colegas ver
isso com carinho, diz também para todos se unirem para ver sobre
as diárias dos motoristas da saúde o qual está muito baixa. Ninguém
mais fazendo o uso dela o Sr. Presidente responde o vereador Sidival
que já foi falado ano passado das diárias mas que ainda não foi feito
as correções, e agradece a presença de todos e marca a próxima
sessão ordinária para o dia 30/05/2017 e encerra a presente sessão
que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.

