
Ata da 07ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte e 
dois dias do mês de maio do ano 
de dois mil e dezoito às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 

realizou-se a sétima 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 sétima sessão ordinária da décima quarta legislatura, neste dia 

vinte e dois. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos oito dias do 

mês de maio, 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 dos Projetos de Lei nº 007,008/2018. Projeto de Lei 

nº007/2018 Súmula: Autoriza o uso de caminhões, máquina com pá 

carregadeira, motoniveladora e equipamentos da patrulha rural 

agrícola pelos produtores rurais do município, revoga a Lei 679/2009 

e da outras providências. 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. 

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

007/2018 e todos aprovam. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao 



Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº008/2017 

Súmula: Altera o Parágrafo Único do Art.1º, inclui o Parágrafo 

Segundo no mesmo artigo e cria os Anexos I e II da Lei nº733/2010 

que dispõe sore doação de Prédios Públicos para a APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Adrianópolis, bem 

como dá outras providências. 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. 

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

008/2018 e todos aprovam. O Sr. Presidente comunica que os 

Projetos serão autografados e encaminhados ao Executivo. Ato 

continuo o Sr. Presidente pede para o Sr. Secretário para fazer as 

leituras das Indicações da vereadora Soeli Fatima nº 016,017/2018 

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 livre. 

Fazendo uso dela a vereadora Janaina a qual fala sobre a operação 

tapa buracos que o DENIT contratou uma empresa terceirizada a 

Castilho, para fazer essa operação, a vereadora comenta sobre seus 

ofícios encaminhados ao DENIT e fala sobre a greve dos 

caminhoneiros, e deixa seus pêsames a família do sr. Chiquito e Sr. 

Sergio, e parabeniza o Sr. Ezir por estar acompanhando as sessões. 

Na sequencia o vereador Sidival Filho cumprimenta a todos e 

parabeniza o Secretario do meio Ambiente Gustavo Polli, pois foi 

conversar com ele sobre o mau cheiro que está acontecendo no rio 

ribeira e o Sr. Secretario já tomou as devidas providencias, e 

agradece o Sr. Prefeito por ter liberado a quadra do Bairro Barra 

Grande para a igreja Assembleia de Deus, deixa seus pêsames a 



família do Sr. Sergio, Sr. Valdomiro e Sr. Chiquito e parabeniza o Sr. 

Prefeito pelos Projetos de Lei aprovados nessa sessão ,parabeniza 

a vereadora Soeli pelas suas Indicações o quais são de grande 

importância, agradece ao sr. Prefeito pois pediu para ser roçado a 

estrada da balsa e foi atendido. faz um comentário sobre o DENIT o 

qual a vereadora Janaina pode contar com seu apoio e para todos os 

vereadores se reunirem e pedir ponto de ônibus, pois os alunos 

sofrendo em dias de chuva e sol. Ato continuo o vereador Ruy 

Taverna faz altas críticas referente a troca de motorista da linha do 

Perau alegando ter interferência política  e  comunica que teve alguns 

pais reclamando dessa situação, e solicitando a sua ajuda quanto ao 

abaixo assinado feito pelos pais, onde a mesma foi protocolada 

nessa Casa de Leis. Diz que se dispõe a dar total apoio a 

comunidade caso queiram levar essa reclamação adiante. A seguir o 

vereador Sidnei Santos em resposta a indagação do vereador Ruy 

afirmou que a tal conduta não tem interferência política. Na 

sequência a vereadora Janaina solicitou a averiguação e fiscalização 

quanto ao critério ao transporte escolar. Por fim o vereador Fernando 

Polli cumprimenta a todos e deixa seus pêsames a família do Sr. 

Chiquito e Sr. Sergio, agradece ao vereador Sidival Filho pelos 

elogios pelo Sr. Gustavo Secretário do Meio Ambiente, e parabeniza 

a vereadora Soeli pelas suas Indicações, fala sobre a paralização dos 

caminhoneiros.  O Sr. Presidente diz ao vereador Ruy que as suas 

solicitações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito. Ninguém mais 

fazendo o uso dela o Sr. Presidente marca a eleição para a mesa de 

Presidente para dia 13/06/2018 e agradece a presença de todos e 

marca a próxima sessão ordinária para o dia 05/06/2018 e encerra a 

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

Sr. Secretário. 


