
Ata da 08ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos cinco 
dias do mês de junho do ano de 
dois mil e dezoito às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, realizou-

se a oitava 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 Ivan 

Teixeira de Morais 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 oitava 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 dois 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 do 

Decreto nº 013/2018 Sumula: Declara de Utilidade Pública o trajeto 

da correia transportadora de minérios localizada no Município de 

Adrianópolis que liga a pedreira da Margem Companhia de 

Mineração à Fábrica da Supremo Cimentos S/A e dá outras 

providencias. O Sr. Presidente deixa a palavra ao Sr. Prefeito Alcides 

Basseti para esclarecer o Projeto de Decreto. Após o esclarecimento 

o Sr Presidente coloca em discussão o Decreto, o qual os nobres 

vereadores fazem suas indagações. Na sequencia o Sr. Presidente 

declara apresentado o Projeto de Decreto nº013/2018. A seguir o Sr. 



Presidente passa a apalavra para uma cidadã que protocolou um 

Requerimento nesta Casa de Lei pedindo ajuda aos nobres 

vereadores uma monitora para o ônibus escolar do Bairro Tatupeva. 

Ato continuo o Sr. Presidente deixa a palavra livre fazendo o uso dela 

a vereadora Janaina a qual faz um esclarecimento sobre o Denit. 

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

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

19/06/2018 e encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada 

pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário. 


