
Ata da 01ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezenove dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e 
dezenove às dezessete horas e 
trinta minutos.  

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezenove, realizou-se a primeira 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 Sidnei santos Lima. Havendo quórum 
legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente 
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a primeira 
sessão ordinária da décima quarta legislatura, neste dia dezenove. 
Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura do Veto parcial referente ao Projeto de Lei nº 027/2018. A 
seguir o Sr. Presidente coloca em discussão o Veto. a vereadora 
Janaina faz alguns questionamento. Não havendo discussão 
declaro apresentado e coloca em votação simbólica a possibilidade 
de o Veto ser votado em único turno e todos aprovam. Dando 
andamento o Sr. Presidente coloca em votação nominal o Veto 
Parcial e todos votam contra o Veto, 7 (sete) votos contra. Ato 
continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura 
da Indicação nº001/2019 de autoria do vereador Fernando Polli, o 
Sr. Presidente pergunta ao nobre vereador se deseja expor sobre 
sua indicação, a qual o vereador faz uma breve explanação. Em 
seguida o Sr. Presidente pede ao Senhor Secretario para fazer a 
leitura das Indicações nº002,003,004/2019 de autoria do vereador 
Sidival Filho, o Sr. Presidente pergunta ao nobre vereador se deseja 
expor sobre suas indicações, a qual o vereador faz uma breve 
explanação. Dando continuidade o Sr. Presidente comunica que as 
Indicações serão encaminhadas ao Executivo.  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 e 
agradece pela primeira sessão do ano de Vice-Presidente e 
agradece aos nobres colegas vereadores pela oportunidade e ao 
Sr. Presidente pela confiança. E diz sobre um oficio e um 
Requerimento que fez e gostaria de enviar a Copel,  o qual pede 
assinatura dos nobres vereadores para dar força, pois a falta de 



energia no Município é constante, agradece ao Sr. Prefeito por ter 
feito a lombada em frente ao colégio Santa barbara, o qual fez uma 
indicação e foi atendido, agradece pelo ar condicionado que foi 
instalado na antiga Unidade de Saúde, e fala sobre a repercussão 
que teve durante a semana do transporte escolar, mas que já foi 
resolvido.  Ato continuo a vereadora Janaina cumprimenta a todos e 
deixa suas condolências à família do professor de Judô, e fala 
sobre a reclamação em rede sociais sobre os transportes escolares 
dos Bairros Estreito e Roque. A seguir o vereador Fernando Polli 
cumprimenta a todos e deixa suas condolências à família do Dr. 
Luiz Medico na Cidade de Apiaí.  E faz menções referente ao seu 
descontentamento quanto ao andamento da política no Município ( 
alegações registrada em áudios nesta Casa). A Seguir o Sr. 
Presidente agradece ao Deputado Toninho Wandscheer , junto com 
o vereador Fernando Polli e vereador Ruy pela conquista de uma 
Retroescavadeira para o Município. Ninguém mais fazendo o uso 
dela o Sr. Presidente agradece a todos e marca a próxima sessão 
ordinária para o dia 12/03/2019 e encerra a presente sessão que ao 
seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário. 
 


