
Ata da 02ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos doze 
dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezenove às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 
realizou-se a 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 registrando-se a ausência da 
vereadora Janaina Bernardi. Havendo quórum legal e sob a graça e 
proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a todos os 
presentes e declara aberta a segunda sessão ordinária da décima 
quarta legislatura, neste dia doze. Em seguida o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão 
anterior, acontecida aos dezenove dias do mês de fevereiro, após 
lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca 
em votação, a qual é aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de 

Lei nº 002/2019. Ato continuo o Sr. Presidente coloca em 
discussão, não havendo discussão o Sr. Presidente coloca em 
votação simbólica a possibilidade do Projeto nº 002/2019 ser votado 
em único turno e todos aprovam. A seguir o Sr. Presidente coloca 
em votação o Projeto nº 002/2019 e todos aprovam.  O Sr. 
Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 
executivo. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 
para fazer a leitura da Indicação do Deputado Toninho Wandscheer, 
o Sr. Presidente complementa explicando sobre as emendas que o 
Deputado Toninho conseguiu para o Município de Adrianópolis. 
Sendo essas matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a 
palavra livre. Fazendo o uso dela o vereador Ruy o qual 
cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o Sr. Presidente e 
o Deputado pela emenda que veio para o Município, e faz um 
pedido verbal para arrumar a estrada que liga o Km 40 e Km 29, e 
pede ajuda do vereador Sidnei santos Lima. Dando sequência o 
vereador Sidinei Santos Lima cumprimenta a todos e faz suas 
indagações sobre o pedido do vereador Ruy. Em seguida o 
vereador Sidival filho cumprimenta a todos os presentes e, fala 
sobre os comentários em redes sociais, em relação aos alunos do 
Bairro dos Roque, e diz que seus eleitores vieram reclamar pra ele, 



o vereador diz estar revoltado pois contaram a ele sobre as críticas 
que a Secretária de Educação fez com pais de alunos dizendo o 
porquê de procurarem por vereador e não por ela, o vereador ficou 
triste pois como vereador acha no dever de tomar providências. 
Parabeniza o Sr. Presidente e o Deputado Toninho pelos recursos. 
Na sequência o vereador Fernando Polli cumprimenta a todos e 
parabeniza o Sr. Presidente e o Deputado Toninho, e faz suas 
indagações. Dando continuidade o vereador Marcio Aguiar 
cumprimenta a todos e parabeniza o Sr. Presidente e o Deputado 
Toninho, e faz um questionamento referente a falta de autonomia 
aos Secretários do Município, causando assim uma sobrecarga ao  
Prefeito, parabeniza o Sr. Elias por mais um evento do botin rio. O 
Sr. Presidente compartilha a alegria com os nobres vereadores Ruy, 
Fernando Polli por terem ajudados com os votos para o Deputado 
Toninho Wandscheer e com os demais vereadores, pois o 
Município já está sendo correspondido. Parabeniza o Sr.Elias pelo 
evento do botin rio. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 
Presidente agradece a todos e marca a próxima sessão ordinária 
para o dia 26/03/2019 e encerra a presente sessão que ao seu final 
vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.  
 


