
Ata da 06ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos oito 
dias do mês de maio do ano de 
dois mil e dezoito às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, realizou-

se a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Adrianópolis, 

presidida pelo Sr. Claudio Raab dos Santos e secretariado pelo Sr. 

Jorge Fernando Santos Polli. Iniciada a reunião, foi feita a chamada 

dos senhores vereadores registrando-se ausência do vereador 

Marcio de Oliveira Aguiar 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 sexta sessão 

ordinária da décima quarta legislatura, neste dia oito. Em seguida o 

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

sessão anterior, acontecida aos dezessete 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 das Indicações 

da vereadora Janaina nº 012,013,014,015/2018 após cada leitura a 

vereadora explana sobre suas Indicações. Após apresentadas o Sr. 

Presidente comunica que serão encaminhadas ao Executivo para 

serem tomadas as devidas providências. Sendo essas matérias da 

ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra para a vereadora da 

Cidade de Campina Grande do Sul a qual vem pedir apoio dos nobres 

vereadores para a reabertura de uma agência do INSS no Município 

de Campina Grande do Sul. Na sequencia o Sr. Presidente deixa a 

palavra livre. Fazendo o uso dela o vereador Fernando Polli o qual 



fez suas indagações e deixa seus sentimentos a família Scheffer. A 

seguir a vereadora Janaína deixa suas condolências a família 

Scheffer e a família da Dona Joana do Bairro João Surra. Ato 

continuo o Sr. Presidente deixa seus sentimentos a família da dona 

Joana o qual era muito amigo da família. Ninguém mais fazendo o 

uso dela o Sr. Presidente agradece a presença de todos e marca a 

próxima sessão ordinária para o dia 22/05/2018  e encerra a presente 

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

Secretário. 

 
 


