Ata da 14ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima quarta legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos dois
dias do mês de outubro do ano de
dois mil e dezoito às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito,
realizou-se a decima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal
de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio Raab dos Santos e
secretariado pelo Sr. Jorge Fernando Santos Polli. Iniciada a reunião,
foi feita a chamada dos senhores vereadores registrando se a
ausência da vereadora Soeli 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 decima quarta
sessão ordinária da décima quarta legislatura, neste dia dois. 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
setembro, após lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo
discussão coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade.
Sendo essa a matéria da ordem do dia o Sr. Presidente deixa palavra
livre fazendo o uso dela o vereador Sidival filho, cumprimenta a todos
os presentes, e parabeniza o Sr. Mauro Secretario de Transporte
pelas estradas bem cuidadas, e pede apoio dos nobres vereadores
sobre a lombada da rua da Matriz a qual já fizeram baixo assinado e
foi lida na sessão anterior. Na sequencia o vereador Marcio Aguiar
cumprimenta a todos os presentes e parabeniza a Diretora Sirlei pela
reforma da quadra da Vila Mota, o qual já tinha feito indicação, mas
não precisou ir para sessão pois foi concretizado seu pedido, pede
só a reforma dos banheiros que não foi feita, parabeniza o esporte.

Ato continuo a vereadora Janaina cumprimenta a todos os presentes
e parabeniza o Sr. Prefeito pelos debates que teve sobre a creche, o
qual na semana passada começou a funcionar, agradece aos nobres
colegas vereadores apoiando o Requerimento que fez sobre a
creche; pede para que os banheiros do Campo da sede sejam
arrumados, pois haverá evento para o dia das crianças, e ressalta o
que o vereador Sidival filho disse sobre a lombada da rua da Matriz.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente comunica o
vereador Ruy Taverna que no dia 17/08 foi protocolado um
Requerimento de diligência protocolo de nº 063, sobre pedido de seu
afastamento. A Presidência comunica que esta Casa tomara as
providencias prevista em seu regimento. Sendo essas as matérias da
ordem do dia o Sr. Presidente agradece a presença de todos e marca
a próxima sessão ordinária para o dia 16/10/2018 e encerra a
presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e
Sr. Secretário.

