Ata da 02ª sessão ordinária do
segundo período legislativo da
décima quarta legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos seis
dias do mês de março do ano de
dois mil e dezoito às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizouse a segunda 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 a ausência do vereador Ivan
Teixeira e Ruy taverna. Havendo quórum legal e sob a graça e
proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a todos os
presentes e declara aberta a segunda sessão ordinária da décima
quarta legislatura, neste dia seis. Em seguida o Sr. Presidente pede
ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior,
acontecida aos vinte dias do mês de fevereiro, após lida, coloca a
mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em votação, a
qual é aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente pede
ao Sr. Secretário para fazer a leitura do requerimento nº 006/2018 de
autoria do vereador Claudio, o qual comunica que será encaminhado
para a comissão de Saúde. Na sequencia o Sr. Presidente pede
ao Sr. Secretario para fazer a Leitura do requerimento nº 007/2018
de autoria da vereadora Janaina, após a leitura do requerimento o

Sr. Presidente comunica que o requerimento será encaminhado
a comissão de Saúde. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr.
Secretario para fazer a Leitura das Indicações nº 002,003,004/2018
de autoria da vereadora Janaina , após apresentados o Sr.

Presidente pergunta se a vereadora gostaria de falar sobre suas
Indicações, a vereadora esclareceu sobre suas Indicações. Ato
continuo o Sr. Presidente comunica que as Indicações serão
encaminhadas ao Executivo. A seguir o Sr. Presidente deixa a
palavra livre fazendo o uso dela a vereadora Janaina a qual
parabeniza as funcionárias enfermeiras Luiza o qual se
aposentou e a Elizabete por ter passado em um concurso em
Curitiba a qual vai deixar a unidade de saúde do Município de
Adrianópolis, parabeniza pelos serviços prestados ao Município,
parabeniza todas as Mulheres ao dia Internacional da mulher dia
08 de março. Na sequencia o vereador Fernando Polli
cumprimenta a todos os presentes e parabeniza a vereadora

Janaína pela Indicação da quadra do Perpetuo Socorro ser
colocado o nome do professor Valderez, e parabeniza o Sr.
Prefeito pela limpeza dos bueiros na rua Eros Ruppel Abdalla.
Ninguém mais fazendo o uso dela o Sr. Presidente agradece a
presença de todos e marca a próxima sessão ordinária para o dia
20/03/2018 e encerra a presente sessão que ao seu final vai
assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretário.

