
Ata da 14ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos sete 
dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e dezessete às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 

realizou-se a décima quarta 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 décima quarta sessão ordinária da 

décima quarta legislatura, neste dia sete.  Em seguida o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior, acontecida aos dez dias do mês de outubro, após 

lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca 

em votação, a qual é aprovada por unanimidade. Na sequencia o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do 

Requerimento nº014,015/2017 de autoria da vereadora Janaina. Ato 

continuo o Sr. Presidente pergunta a vereadora se deseja falar sobre 

seus Requerimentos a qual faz suas explanações, na sequencia o 

Sr. Presidente comunica que os Requerimentos serão encaminhados 

a comissão de educação, Saúde e Assistência Social. A seguir o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da Indicação 

nº037/2017 de autoria do vereador Sidnei, após a leitura o Sr. 

Presidente pergunta ao vereador se ele deseja falar sobre sua 

Indicação o qual faz sua explanação, o Sr Presidente declara 

apresentado a Indicação e comunica que será encaminhada ao 



Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura da Indicação nº 038/2017 de autoria do vereador 

Fernando Polli, o Sr. Presidente pergunta ao vereador se ele deseja 

falar sobre sua Indicação o qual faz sua explanação, o Sr Presidente 

declara apresentado a Indicação e comunica que será encaminhada 

ao Executivo. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura da Indicação nº 039,040/2017 de autoria da vereadora 

Janaina, o Sr. Presidente pergunta a vereadora se ela deseja falar 

sobre sua Indicação o qual ela faz a sua explanação. o Sr Presidente 

declara apresentado a Indicação e comunica que será encaminhada 

ao Executivo. Na sequência o Sr. Presidente passa a Palavra para o 

Sr. Elias Gomes o qual protocolou um Oficio pedindo o uso da palavra 

para esta sessão, o Sr. Elias explicou sobre o Turismo Rural no 

Município. Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente 

deixa a palavra livre. Fazendo o uso dela o vereador Sidival Filho 

cumprimenta a todos os presentes e fala sobre a Indicação do 

vereador Fernando Polli, o qual fez um oficio para Sanepar e obteve 

uma resposta, sobre a água do Bairro Barra Grande e Volta Grande, 

a Sanepar já está verificando esta situação, e parabeniza o Sr. 

Prefeito por ele ter atendido seu pedido sobre rede de esgoto e 

agradece também ao Ex Prefeito João Manoel pelo apoio ao seu 

pedido. Na sequencia o vereador Fernando Polli cumprimenta a 

todos os presentes nesta sessão e parabeniza o Sr Elias sobre a sua 

ideia do Turismo Rural e diz poder contar com seu apoio. Ato 

continuo a vereadora Janaina cumprimenta a todos e parabeniza o 

Sr. Elias pela sua iniciativa sobre o turismo Rural em nosso Município 

e diz poder contar com seu apoio, e pede ao Sr. Presidente para ficar 

1 minuto em silencio em respeito a morte do Ex Prefeito Teodoro 

Marques. O Sr. Presidente concede 1 minuto de silêncio. Na 



sequencia o Sr. Presidente parabeniza o Sr. Elias e fala que pode 

contar com o apoio desta casa de Leis. Ninguém mais fazendo o uso 

da palavra o Sr. Presidente agradece a presença de todos e marca a 

próxima sessão ordinária para o dia 21/11/2017 e encerra a presente 

sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. 

Secretario. 

 
 
 


