Ata da 12ª sessão ordinária do
quarto período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos vinte e
seis dias do mês de setembro do
ano de dois mil e dezessete às
dezessete horas e trinta minutos.
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, realizou-se a décima segunda 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, registrandose a ausência do vereador, Sidnei Santos Lima, 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
décima segunda sessão ordinária da décima quarta legislatura, neste
dia vinte e seis. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário
para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos doze
dias do mês de setembro, após lida, coloca a mesma em discussão.
Não havendo discussão coloca em votação, a qual é aprovada por
unanimidade. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario
para fazer a leitura do Requerimento nº010/2017 de autoria da
vereadora Janaina. Ato continuo o Sr. Presidente pergunta a
vereadora se deseja falar sobre seu Requerimento a qual faz suas
explanações, na sequencia o Sr.Presidente coloca o Requerimento
nº010/2017 em votação e todos aprovam e o Sr. Presidente
comunica que será encaminhado ao Executivo. A seguir o Sr.
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da Indicação
nº030/2017 de autoria da vereadora Janaina, e o Sr. Presidente
pergunta a vereadora se ela deseja falar sobre sua Indicação a qual

faz suas explanações, o Sr Presidente declara apresentada a
Indicação e comunica que será encaminhada ao Executivo. Ato
continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura
do convite da Margem. Na sequencia o Sr. Presidente comunica que
os Alunos do Grêmio Estudantil do Colégio Diogo Ramos
protocolaram um Oficio pedindo o uso da palavra para esta sessão.
O Sr. Presidente dá a Palavra as duas Alunas Tais e Michele as quais
falaram sobre as dificuldades que comprometem atualmente o
desenvolvimento da Comunidade Remanescente de Quilombo João
Surá e afetam diretamente aos moradores. O Sr Presidente
comunica que essa carta será protocolada nesta casa de leis e será
enviada ao Executivo para serem tomadas as devidas providências.
Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a
palavra livre. Fazendo o uso dela a vereadora Janaina a qual faz suas
indagações sobre o pó da Cidade, e faz uma leitura do oficio recebido
da Margem resposta de um Oficio que ela enviou a Margem. O
vereador Ruy faz o uso palavra, cumprimenta a todos e diz estar em
acordo com a vereadora Janaina e faz suas explanações. A seguir o
vereador Sidival Filho faz o uso da palavra, parabeniza a vereadora
Janaina pelas suas Indicações e faz suas indagações. Na sequencia
o vereador Fernando Polli faz o uso da palavra o qual cumprimenta
a todos fala sobre a Indicação da vereadora o qual apoia e faz suas
indagações. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. Presidente
agradece a presença de todos e marca a próxima sessão ordinária
para o dia 10/10/2017 e encerra a presente sessão que ao seu final
vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretario.

