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

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 

realizou-se a 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 o qual justificou sua ausência. 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 dezessete. Em seguida o Sr. Presidente 

pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 

acontecida aos três dias do mês de abril, 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 Projeto de Lei nº 005/2018 Súmula: 

Institui o dia 20 de Novembro como Feriado Municipal pelo dia da 

Consciência Negra. A seguir o Sr. Presidente  coloca em votação 

simbólica a possibilidade do Projeto ser votado em turno único e 

todos aprovam. Então o Sr. Presidente coloca em discussão, a 

vereadora Janaina faz sua explanação sobre o Projeto de Lei. Na 

sequência o Sr. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 

005/2018 e todos aprovam. Ato continuo o Sr. Presidente comunica 

que será autografado e encaminhado ao Executivo.  Sendo essas 

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



Fazendo o uso dela a vereadora Soeli a qual faz uma reclamação 

sobre a iluminação do parquinho do Bairro Porto Novo, pois está 

havendo vandalismo pela falta de iluminação, e colocar banquinho 

neste parquinho. Na sequencia o vereador Ruy Taverna 

cumprimenta a todos e agradece o Sr. Presidente por levar sua 

indicação verbal até o Sr. Prefeito o qual atendeu seu pedido, e faz 

uma reclamação que não ficou bom a estrada pois tem buracos 

grande na estrada. Ato continuo o vereador Fernando Polli 

cumprimenta a todos e fala sobre um pedido que alguns moradores 

do Bairro Rocha fizeram para arrumar ônibus para traze –los ao 

centro de Adrianópolis, pois o ônibus escolar não podem trazer esses 

moradores e parabeniza a vereadora Janaina pelo Projeto de lei e a 

vereadora Soeli pela Indicação verbal. Ato continuo o vereador 

Fernando Polli, Ruy Taverna e Janaina falam sobre o Deputado 

Stephanes Junior.  Na sequência a Sra. Tatiane chefe dos escoteiros 

de Adrianópolis convida a todos para o scout fest, uma festa escoteira 

que será realiza dia 21 de abril na praça central de Adrianópolis. 

Ninguém mais fazendo o uso dela o Sr. Presidente agradece a 

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

08/05/2018  e encerra a presente sessão que ao seu final vai 

assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário. 

 
 


