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

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 

realizou-se a décima sexta 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 da vereadora 

Soeli Fatima Padilha . 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 quarta legislatura, neste dia cinco.  Em seguida o Sr. 

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

sessão anterior, acontecida aos vinte e um 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 

dos Pareceres desaprovados do Jurídico e Parecer das comissões 

de Educação, Saúde e assistência Social referente ao Projeto de lei 

nº018/2017 o qual estava em analise da comissão, após a leitura o 

Sr. Presidente comunica que o Projeto será arquivado. Na sequencia 

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

Pareceres desaprovados do Jurídico e Parecer das comissões de 

Educação, Saúde e assistência Social referente ao Projeto de lei 

nº019/2017 o qual estava em alise da comissão, após a leitura o Sr. 

Presidente comunica que o Projeto será arquivado  . Na sequencia o 



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

Pareceres desaprovados do Jurídico e Parecer das comissões de 

Educação, Saúde e assistência Social referente ao Projeto de lei 

nº019/2017 o qual estava em alise da comissão, após a leitura o Sr. 

Presidente comunica que o Projeto será arquivado. Ato contínuo o sr. 

Presidente comunica que os Requerimentos nº 014,015/2017 serão 

encaminhadas ao Executivo. Sendo essas a matéria da ordem do dia 

deixa a palavra livre. Fazendo o uso dela a vereadora Janaina a qual 

faz uma Indicação verbal sobre a estrada do Bairro varginha e sobre 

o transporte para buscar os moradores para fazerem exames na 

sede. Ato continuo o vereador Ivan responde a Indicação verbal da 

vereadora Janaina o qual já foi até o Sr. Prefeito para serem 

resolvidos sobre as estradas e já falou com o Secretário de 

transportes para resolver sobre os pacientes do bairro varginha virem 

ate a sede fazer exames, e parabeniza o Sr. Presidente e os colegas 

vereadores pelo bom trabalho o qual estão fazendo pelo Município. 

Na sequencia o vereador Sidival Filho faz um comentário sobre os 

assaltos e violência que está acontecendo no Bairro porto Novo e 

Epitácio, e fala também sobre o Banco Itaú o qual a população está 

reclamando a falta de dinheiro na única agencia que temos no 

Município, e parabeniza o Sr. Presidente pelo bom mandato que fez 

neste ano corrente e aos nobres vereadores e ao Sr. Prefeito. A 

seguir o vereador Fernando Polli cumprimenta a todos os presentes 

e parabeniza o Sr. Presidente os nobres vereadores e o Sr. Prefeito 

pelas benfeitorias. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 

Presidente agradece os nobres vereadores pelos elogios e agradece 

a presença de todos e marca a próxima sessão ordinária para o dia 

12/12/2017 e encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada 

pelo Sr. Presidente e Sr. Secretario. 



 
 
 


