
Ata da 05ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezoito dias do mês de abril do 
ano de dois mil e dezessete às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 
realizou-se a quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de 
Adrianópolis, presidida pelo Sr. Claudio Raab e secretariado pela 
Sra. vereadora Janaina, o qual o Sr. Presidente convidou para 
auxiliar como primeira secretaria, pois o vereador Fernando Polli não 
estava presente o qual justificou sua falta. Iniciada a reunião, foi feita 
a chamada dos senhores vereadores, registrando se a ausência do 
vereador Fernando Polli. Havendo quórum legal e sob a graça e 
proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a todos os 
presentes e declara aberta a quinta sessão ordinária da décima 
quarta legislatura, neste dia dezoito.  Em seguida o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 
acontecida aos quatro dias do mês de abril, após lida, coloca a 
mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em votação, a 
qual é aprovada por unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente pede 
a Sra. Secretária para fazer a leitura dos Requerimentos 
nº05,06/2017 de autoria da vereadora Janaina, após a leitura o Sr. 
Presidente pergunta a vereadora se gostaria de falar sobre os 
Requerimentos, o qual faz as suas justificativas. Na sequencia o Sr. 
Presidente coloca em votação nominal os requerimentos 
nº005,006/2017 e todos aprovam e o Sr. Presidente declara 
aprovados os Requerimentos nº005,006/2017, o qual serão 
encaminhados ao Executivo. Sendo essas as matérias da ordem do 
dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso dela o 
vereador Ruy Taverna o qual da todo seu apoio para a vereadora 
Janaina, pois nunca concordou com os fechamentos das escolas e 
da creche, e faz uma explanação sobre seu conceito em relação aos 
requerimentos da vereadora Janaina. Ato continuo o vereador Sidival 
Filho cumprimenta a todos e parabeniza a vereadora Janaina pelos 
requerimentos e parabeniza a medica Dra. Daniela o qual levou um 
eleitor até o Posto de Saúde em um final de semana e foi muito bem 
atendido. Na sequência a vereadora Janaina agradece os parabéns 
dos nobres colegas vereadores e por terem votados favoráveis aos 
seus requerimentos. Ato continuo o Sr. Presidente parabeniza a 
vereadora Janaina pelos seus requerimentos e agradece a presença 



das mães que vieram para assistir a sessão.  Ninguém mais fazendo 
o uso dela o Sr. Presidente agradece a presença de todos e marca a 
próxima sessão ordinária para o dia 02/05/2017  e encerra a presente 
sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. 
Secretário. 
 
 
 
 


