
Ata da 16ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e dois dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezesseis às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezesseis, realizou-se a décima sexta sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos 
Santos e secretariado pelo Sr. Israel Rodrigues. Iniciada a reunião, 
foi feita a chamada dos senhores vereadores registrando – se a 
ausência do vereador Ivan Teixeira o qual justificou sua falta. 
Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. 
Presidente cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a 
décima sexta sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste 
dia vinte e dois. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 
para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos oito 
dias do mês de novembro, após lida, coloca a mesma em 
discussão. Não havendo discussão coloca em votação, a qual é 
aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente comunica que 
nessa sessão será entregue os Títulos de Cidadão Honorário, o 
qual os vereadores Fernando Poli, Mauro e Israel irão homenagear 
os Srs Delegado Bradock, Pastor Odácio, e Sr Pedro Buccio do 
Cartório eleitoral de Bocaiuva do Sul. A seguir o Sr. Presidente 
deixa a palavra para o vereador Fernando Polli o qual faz a 
homenagem ao Delegado Bradock, falando um pouco de sua 
carreira Profissional. Na sequencia o Sr. Delegado Bradock 
agradece o vereador Fernando por tê-lo escolhido como Cidadão 
honorário de Adrianópolis e fala sobre o Município de Adrianópolis e 
de sua trajetória. Ato continuo o Sr. Presidente dá a palavra ao 
vereador Mauro Duarte o qual faz a homenagem ao Pastor Odacio, 
fala de sua vida e da importância dele no Município de Adrianópolis. 
A seguir o Pastor Odacio fala de seu trajeto de vida e agradece o 
vereador Mauro por tê-lo escolhido para receber o Título de 
Cidadão Honorário. Na sequencia o Sr. Presidente passa a palavra 
ao vereador Israel Rodrigues o qual faz a homenagem ao Sr. Pedro 
falando de sua carreira profissional e a importância dele no 
Município o qual escolheu para ser homenageado. A seguir o Sr. 
Pedro fala do seu profissionalismo e agradece ao vereador Israel 
pelo Título de Cidadão honorário.  Sendo essas as matérias da 
ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso 



dela os Vereadores Sidiclei, Ruy, Vandir o qual parabenizaram os 
homenageados. Ato continuo o Sr Presidente parabeniza os 
homenageados por terem recebido o Título de Cidadão Honorário 
do Município, na sequencia agradece a presença de todos e marca 
a próxima sessão ordinária para o dia 06/12/2016 e encerra a 
presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e 
Sr. Secretário.  
 


