
Ata da 11ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos dez 
dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e dezenove às 
dezessete horas e trinta minutos. 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 
realizou-se a décima primeira 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. Havendo 
quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente 
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a décima 
primeira sessão ordinária da décima quarta legislatura, neste dia 
dez. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para 
fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos vinte e sete 
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 Projeto de Lei nº010/2019 com 
Parecer do Jurídico e parecer da Comissão de Legislação Justiça e 
Redação Final. Após a leitura o Sr. Presidente coloca em discussão 
o referido Projeto. Dando continuidade o Sr. Presidente coloca em 
votação simbólica a possibilidade do Projeto de Lei nº010/2019 ser 
votado em primeira e única votação, o qual todos concordam. Na 
sequencia o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº010/2019 em 
votação nominal o qual é aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. 
Presidente comunica que o Projeto de lei nº010/2019 será 
autografado e encaminhado ao Executivo. Ato continuo o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto de 
Lei nº011/2019 de autoria do vereador Sidival Filho. Após a leitura o 
Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei nº011/2019 será 
encaminhado à Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e 
Parecer Jurídico. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario para fazer a leitura das Indicações nº028,029/2019 de 
autoria do vereador Marcio Aguiar. O Sr. Presidente pergunta ao 
vereador se gostaria de falar sobre suas Indicações, o qual faz suas 
explanações. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario fazer a leitura das Indicações nº027,030,031,032/2019 
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 comunica que as Indicações serão encaminhados ao 

Executivo. Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. 
Presidente deixa a palavra livre. O Vereador Fernando Polli pede 
para se retirar. Fazendo o uso da palavra a vereadora Janaína 
cumprimenta a todos e faz um questionamento sobre a resposta de 
seu requerimento vindo do executivo, sobre um pedido de 
providencia da limpeza da cidade o qual não foram bem 
esclarecidos, pede ao senhor Presidente para levar até o executivo 
a pergunta de quem ficara responsável pelas lombadas na avenida.  
Dando continuidade o vereador Sidival Filho cumprimenta a todos 
os presentes, parabeniza o vereador Márcio Aguiar pelas 
Indicações e faz um comentário sobre o requerimento da vereadora 
Janaína em relação a resposta do executivo, agradece o 
engenheiro Vinicius, pois enviou um oficio para um Deputado 
pedindo um parquinho adaptado para APAE, e precisava de um 
projeto, uma planta, e ele e o Sr. Prefeito conseguiram. Ato continuo 
a vereadora Soeli cumprimenta a todos e faz uma pergunta ao Sr. 
Presidente sobre a falta de médico no Bairro Porto Novo. O Sr. 
Presidente responde a vereadora Soeli que já conversou com o Sr. 
Prefeito e já fizeram uma nova licitação e já está para vir um médico 
atender no bairro Porto novo. Ninguém mais fazendo o uso da 
palavra o Sr. Presidente agradece a todos, comunica que a próxima 
sessão será para o dia 24/09/2019 e encerra a presente sessão que 
ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  
 


