
Ata da 15ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte e 
um dias do mês de novembro do 
ano de dois mil e dezessete às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezessete, realizou-se a décima quinta 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 registrando-se 

ausência do vereador Sidnei Santos Lima . Havendo quórum legal e 

sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a 

todos os presentes e declara aberta a décima quinta sessão ordinária 

da décima quarta legislatura, neste dia vinte e um.  Em seguida o Sr. 

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

sessão anterior, acontecida aos sete dias do mês de novembro, 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 Projeto de 

lei nº 016/2017 Súmula “Institui a política municipal de saneamento 

básico e ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

e Ambiental – CMSBA, cria o Fundo Municipal de saneamento Básico 

e Ambiental – FMSBA, revoga a Lei 766, de 05 de outubro de 2011 

e dá outras providências.” Após apresentado o Sr. Presidente 

delibera em plenário a possibilidade do Projeto ser discutido 

deliberado e votado em único turno pelo seu caráter de urgência, e 

todos aprovam, então o Sr. se o Sr. Presidente convida o Dr. Patriota 

advogado do Executivo para dar uma explicação sobre o Projeto de 



Lei nº016/2017, após a explanação do Dr. Patriota o Sr. Presidente 

coloca em discussão, após serem discutido o Projeto o Sr. Presidente 

coloca em  votação, o qual é aprovado por unanimidade o Projeto de 

Lei nº016/2017, e será autografado e encaminhado ao Executivo. Ato 

continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura 

do Projeto de Lei nº017/2017 Súmula: Institui programa “A rua é sua” 

de incentivo e viabilização da realização de atividades de lazer, de 

cultura e esportivas no leito de vias públicas urbanas locais, por meio 

do estabelecimento de seus trechos como Ruas de Lazer para as 

crianças e famílias. Na sequencia o Sr. Presidente deixa a palavra 

para a vereadora Janaina falar sobre seu Projeto, após a vereadora 

fazer sua explanação o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario fazer a 

leitura do Projeto de Lei nº018/2017 Súmula: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e 

prevenção de acidentes a professores, funcionários, motoristas e 

monitores de ônibus no Município de Adrianópolis e dá outras 

providências. Na sequencia o Sr. Presidente deixa a palavra para a 

vereadora Janaina falar sobre seu Projeto, após a vereadora fazer 

sua explanação o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario fazer a leitura 

do Projeto de Lei nº019/2017 Súmula: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade nas aulas de Educação Física da Rede Municipal de 

Ensino de Adrianópolis, serem ministradas por profissional da Área, 

com graduação superior. A seguir o Sr. Presidente deixa a palavra 

para a vereadora Janaina falar sobre seu Projeto, a vereadora faz 

sua explanação. Ato continuo o Sr. Presidente comunica que os 

Projetos de Lei n° 017,018,019/2017 serão encaminhados a 

comissão de Educação, Saúde e assistência Social. Ato continuo o 

Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura das 

indicações nº 041,042,043,044/2017 de autoria da vereadora 



Janaina, a seguir o Sr. Presidente deixa a palavra para a vereadora 

falar sobre suas Indicações. Após apresentados o sr. Presidente 

comunica que as Indicações serão encaminhadas ao Executivos 

para serem tomadas as devidas providencias. Sendo essas as 

matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre. 

Fazendo o uso dela o vereador Fernando Polli cumprimenta a todos 

e deixa seu sentimento ao vereador Sidnei pelo falecimento de seu 

pai. Ato continuo a vereadora Janaina comunica que seu 

requerimento passado na sessão anterior teve um erro de digitação 

a qual encaminhou a Secretaria de Educação e era para o executivo, 

pede para que seja corrigido. Ninguém mais fazendo o uso da palavra 

o Sr. Presidente agradece a presença de todos e marca a próxima 

sessão ordinária para o dia 05/12/2017 e encerra a presente sessão 

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

 
 
 


