
Ata da 03ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e seis dias do mês de março do 
ano de dois mil e dezenove às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezenove, realizou-se a terceira 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 Ivan Teixeira de Morais. Havendo 
quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente 
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a terceira 
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 março, 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 003/2019 Súmula: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal de Adrianópolis/PR  a criar e implantar o 
Conselho Municipal dos Direitos do idoso – CMDI, a Conferencia 
Municipal dos Direitos da Pessoa idosa e o Fundo Municipal dos 

Direitos da pessoa idosa e dá outras providências. Ato continuo o 
Sr. Presidente declara apresentado o Projeto de Lei nº003/2019 e 
comunica que será encaminhado à Comissão de Educação, Saúde 
e Assistência Social. Dando sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 004/2019 de 
autoria da vereadora Janaina Bernardi Súmula: dispõe sobre a 
obrigatoriedade de teste de Acuidade Visual ( Teste de Snellen) aos 
Estudantes matriculados na rede Pública Municipal de Adrianópolis 
– PR. Ato continuo o Sr. Presidente declara apresentado o Projeto 
de Lei nº004/2019 e comunica que será encaminhado à Comissão 
de Educação, Saúde e Assistência Social. A seguir o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura das Indicações nº 
005,006,007/2019 de autoria do Vereador Sidival Filho. O Sr. 
Presidente pergunta ao nobre vereador se deseja falar sobre suas 
Indicações o qual o vereador expõe suas ideias. Na sequência o Sr. 
Presidente comunica que as Indicações serão encaminhas ao 
Executivo. O Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a 



leitura da Indicação nº008/2019 de autoria da Vereadora Janaina. O 
Sr. Presidente pergunta a nobre vereadora se deseja falar sobre 
sua Indicação, a qual faz suas explanações. Na sequência o Sr. 
Presidente comunica que a Indicação será encaminha ao Executivo. 
Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a 
leitura do Requerimento nº001/2019 de autoria do vereador Sidival 
Filho, coloca em votação o qual é aprovado por unanimidade. O sr. 
Presidente comunica que será encaminhado ao Executivo. Na 
sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a 
leitura do Requerimento nº002/2019 de autoria da vereadora 
Janaina Bernardi. O Sr. Presidente coloca em votação o qual é 
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que será 
encaminhado ao Executivo. Sendo essas a matéria da ordem do dia 
o Sr. Presidente deixa a palavra livre. Fazendo o uso dela o 
Vereador Sidival filho cumprimenta a todos e fala sobre todas a 
suas Indicações e as Indicações da vereadora Janaina o qual 
concorda com ela, e faz seus argumentos. A seguir o vereador Ruy 
Taverna cumprimenta a todos e fala sobre um plano diretor que 
teve uns 10 anos atrás o qual acha ter as numerações das casas no 
Município e fala sobre as Indicações do vereador Sidival e sobre as 
Indicações da vereadora Janaina. O Sr. Presidente diz que 
conversou com o Sr. Prefeito sobre a ausência do medico no Bairro 
Porto Novo. Na sequência a vereadora Janaina cumprimenta a 
todos, fala sobre as Indicações do vereador Sidival, e faz uma 
complementação sobre sua Indicação e Requerimento, e faz uma 
explanação sobre seu Projeto de Lei, e fala sobre o mau cheiro que 
está saindo da Fábrica, e os moradores da Vila bela estão 
reclamando. Dando sequência o vereador Fernando Polli 
cumprimenta a todos e fala sobre o Requerimento e Indicações do 
vereador Sidival Filho sobre a Indicação da vereadora Janaina o 
qual apoia. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 
Presidente agradece a todos e marca a próxima sessão ordinária 
para o dia 09/04/2019 e encerra a presente sessão que ao seu final 
vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.  
 


