
Ata da 07ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos quatro 
dias do mês de junho do ano de 
dois mil e dezenove às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 
realizou-se a sétima 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 e vereadora Soeli Fatima Padilha os 
quais justificaram suas faltas. Havendo quórum legal e sob a graça 
e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a todos os 
presentes e declara aberta a sétima sessão ordinária da décima 
quarta legislatura, neste dia quatro. Em seguida o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão 
anterior, acontecida aos vinte e um dias do mês de maio, após lida, 
é colocada em votação, a qual é aprovada por unanimidade. Em 
seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 
das Indicações nº015,016,017,018/2019 de autoria do vereador 
Sidival Filho, na sequência o Sr. Presidente pergunta ao nobre 
vereador se deseja falar sobres suas Indicações, o qual faz suas 

explanações. Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. 
Presidente deixa a palavra livre. Fazendo o uso dela o 
vereador Márcio Aguiar cumprimenta a todos os presentes e 
faz uma indicação verbal, sobre o esgoto no Km 4 o qual está 
com vazamento e este problema está repercutindo nas redes 
sociais. Dando continuidade o vereador Sidival Filho 
cumprimenta a todos e fala sobre a repercussão nas redes 
sociais sobre a rede de esgoto do Km 4 o qual o vereador 
Márcio foi parabenizado pela indicação verbal, deixa suas 
condolências ao vereador Márcio pela morte de seu avô e fala 
sobre a roçada das estradas. Na sequência a Vereadora 
Janaína cumprimenta a todos os presentes, fala sobre as 
encostas no qual a população está se manifestando em redes 
sociais, sendo que a empresa não deu esclarecimento sobre os 
estudos das encostas, portanto está muito preocupante com a 
população do km4 e pede apoio aos nobres colegas 
vereadores para que a Fábrica mande esclarecimentos sobre o 



estudo das encostas. Ato contínuo o vereador Fernando Polli 
cumprimenta a todos, parabeniza o vereador Sidival filho sobre 
suas indicações, faz um comentário sobre sua saúde o qual 
está muito boa, fala também sobre as caçambas que estão em 
péssimas condições, faz comentários sobre o caos que está no 
Km 4 e diz dar apoio a vereadora Janaina. Dando continuidade 
o vereador Marcio complementa dizendo que esteve 
conversado com um funcionário da Fábrica referente essa 
situação e apoia a vereadora Janaína. A seguir o Sr. 
Presidente comunica que será feito um oficio pedindo 
esclarecimentos do estudo das encostas e será encaminhado a 
Fábrica. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. Presidente 
agradece a todos, marca a próxima sessão ordinária para o dia 
18/06/2019 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 
assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  
 


