
Ata da 01ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte e 
um dia do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e dezessete às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e um dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezessete, realizou-se a primeira 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. Havendo quórum legal 
e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a 
todos os presentes e declara aberta a primeira sessão ordinária da 
décima quarta legislatura, neste dia vinte e um. Em seguida o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura das Indicações 
nº 001,002/2017 de autoria do vereador Sidival Bacil de Souza Filho, 
na sequencia o Sr. Presidente passa a palavra para o vereador fazer 
explanações sobre sua Indicação, o qual diz contar com o apoio dos 

nobres vereadores e do Prefeito. Ato continuo o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura das Indicações nº 
003,004,005,006/2017 de autoria da vereadora Soeli Fatima 
Silva Padilha, na sequencia o Sr. Presidente   passa a palavra 
para a vereadora fazer explanações sobre suas Indicações, o qual 
diz contar com o apoio dos nobres vereadores e do Prefeito. A seguir 
o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da 
Indicação n° 007/2017 de autoria do vereador Sidnei Santos de Lima 
livre, na sequencia o Sr. Presidente passa a palavra para o vereador 
fazer explanações sobre sua Indicação, o qual diz contar com o apoio 
dos nobres vereadores e do Prefeito. Ato continuo o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretario fazer a leitura do Requerimento n° 001/2017 
de autoria do vereador Sidival Bacil de Souza Filho, após feito a 
leitura comunica que O Requerimento n°001/2017 será encaminhado 
para a comissão de Legislação, justiça e redação final. Ato continuo 
o Sr. Presidente comunica a vereadora Soeli que as iluminações da 
academia ao ar livre do Bairro Porto Novo já estão no projeto, assim 
que for concluída será feita a iluminação, pois essa indicação já foi 
feita ano passado por ele. A seguir o Sr. Presidente deixa a palavra 
livre, fazendo o uso dela a vereadora Janaina, faz um comentário 
sobre a Indicação da vereadora Soeli sobre o funcionamento da 
balsa que liga ao Município de Itaoca, por ser outro Estado é um 
pouco complicado o funcionamento 24 horas, e   parabeniza os 



colegas vereadores pelas suas Indicações. A seguir a vereadora 
Soeli diz que a balsa antigamente funcionava 24hs. Na sequência 
fazendo o uso da mesma o vereador Fernando Polli o qual faz um 
agradecimento pela a Sra. Dalva o qual foi Secretária de Educação, 
e hoje está tendo que deixar seu cargo, respeitosamente deixa seu 
carinho e respeito a Sr. Dalva. Ato continuo o vereador Sidival Bacil 
de Souza Filho, cumprimenta a todos os presentes, parabeniza a 
todos os Funcionários e o Prefeito e pede ajuda aos colegas 
vereadores sobre suas indicações e seu Requerimento o qual fez 
porque a Sra. Alaíde foi uma funcionária da Prefeitura e moradora 
antiga do Bairro Barra grande. Ninguém mais fazendo o uso dela o 
Sr. Presidente agradece a presença de todos e marca a próxima 
sessão ordinária para o dia 07/03/2017  e encerra a presente sessão 
que ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário. 
 


