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

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-
se a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de 
Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio Raab e secretariado pelo 
Sr. Marcio de Oliveira Aguiar. Iniciada a reunião, foi feita a chamada 
dos senhores vereadores registrando-se a ausência da vereadora 
Soeli de Fatima. 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 três. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 
para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos 
dezoito dias do mês de fevereiro, 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 nº 
006/2020 após a leitura o Sr. Presidente comunica que o Projeto 
será encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação 
Final e Finanças e Orçamentos. Dando continuidade o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de 
Lei nº007/2020 de autoria do vereador Sidival Filho, após a leitura o 
Sr. Presidente comunica que o Projeto será encaminhado as 
comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Educação 
Saúde e Assistência Social. A seguir o Sr. Presidente coloca a 
Prestação de Contas do Executivo do ano de 2015 em segunda e 
última votação, o qual todos aprovam. Sendo estas as matérias da 
ordem do dia O Sr. Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso 
dela o vereador Fernando Polli o qual cumprimenta a todos e faz 
um comentário sobre a agua do Município nos Bairros Vila Mota 
Barra Grande o qual a gerente da Sanepar diz estarem fazendo um 
projeto para as melhorias das aguas nesses bairros. Na sequência 
a vereadora Janaina cumprimenta a todos os presentes e fala sobre 
as lombadas o qual fez oficio para o Dnit, e faz um relato citando o 
acontecido com o Sr. Camões referente ao não recebimentos de 
serviços prestados a empresas ZAZ cuja a mesma prestava 
serviços a supremo cimentos, em seguida a vereadora solicita e 
questiona providencias do Executivo para com a empresa Supremo 
pois foi ela a responsável pela contratação da empresa ZAZ e 



assim sanar os danos causados ao Sr. Camões. Na sequência fala 
sobre o menino Peterson Cauã do Bairro João Sura o qual foi 
classificado para o the voice Kids, e pede o apoio do Executivo para 
o deslocamento até a Cidade de São Paulo. O Sr. Presidente 
agradece a todos e marca a próxima sessão ordinária para o dia 
17/03/2020 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 
assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário. 
 


