
Ata da 10ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e sete dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e dezenove às 
dezessete horas e trinta minutos. 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezenove, realizou-se a décima sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio Raab dos 
Santos secretariado pelo Sr. Jorge Fernando Santos Polli. Iniciada a 
reunião, foi feita a chamada dos senhores vereadores registrando-
se a ausência dos vereadores Ruy Taverna da Fonseca e Sidnei 
Santos Lima qual 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 décima sessão ordinária da 
décima quarta legislatura, neste dia vinte e sete. Na sequencia o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da 
sessão anterior, acontecida aos seis dias do mês de agosto, 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 do Oficio nº039/2019 do Tribunal de Contas referente a 
Prestação de Contas do Poder Executivo referente ao ano de 2014, 
e comunica que ficara a disposição a Prestação de Contas nesta 
Casa de Leis. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº009/2019 com 
parecer da Comissão de Legislação Justiça Redação Final e 
parecer Jurídico.  Após a leitura a vereadora Janaina Presidente da 
Comissão faz uma explanação dizendo sobre a emenda ao Projeto 
de Lei nº009/2019 o qual seja devolvido ao executivo para ser 
votado a emenda. O Sr. Presidente comunica que será devolvido ao 
Executivo o referido Projeto. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao 
Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº010/2019 com 
Parecer do Jurídico. Após apresentado o Sr. Presidente comunica 
que o Projeto de Lei nº010/2019 será encaminhado à comissão de 
Legislação Justiça e Redação Final. Na sequência o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura das Indicações 
nº023,024,025,026/2019 de autoria do vereador Sidival Filho. O Sr. 
Presidente pergunta ao vereador se deseja falar sobre suas 
Indicações. O vereador Sidival faz suas explanações sobre suas 
Indicações. A seguir o Sr. Presidente faz a leitura do ofício recebido 
da APAE pedindo uma doação de um forno micro-ondas para a 



festa da primavera. Sendo essas as matérias da ordem do dia o 
Sr. Presidente deixa a palavra livre. O Vereador Fernando Polli 
pede a permissão ao Sr. Presidente para se retirar. Fazendo o 
uso dela a vereadora Janaína cumprimenta a todos os 
presentes e fala sobre o oficio da Margem, que até o presente 
momento não dispõe sobre o Projeto do britador e da correia 
transportadora, qual ainda fica aquela pergunta onde está o 
Projeto, diz que no oficio está em anexo apresentação técnica 
para instalação da esteira, lista de presença e relatório 
fotográfico da reunião com a comunidade do Km4, parecer da 
Defesa Civil, Alvará de Construção, Licença de Instalação, 
Planilha controle detonação e relatório das detonações do 
último mês, diz que gostaria que fosse registrado em ata que até o 
presente momento não está disponível nem no Executivo, e nem 
Legislativo o Projeto real do britador quanto da correia, se é algo 
para ser transparente o município deveria ter acesso a esse Projeto, 
apresentação técnica é de interesse da Fábrica, diz já ter 
encaminhado oficio a fábrica pedindo esse projeto e até hoje não 
obteve resposta. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 
Presidente agradece a todos, comunica que a próxima sessão será 
para o dia 10/09/2019 e encerra a presente sessão que ao seu final 
vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  
 


