
Ata da 10ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos sete 
dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e dezoito às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 

realizou-se a decima 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. Havendo quórum legal 

e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a 

todos os presentes e declara aberta a decima sessão ordinária da 

décima quarta legislatura, neste dia sete. Em seguida o Sr. 

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

sessão anterior, acontecida aos dezenove do mês de junho, 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 

nº019,020,021,022/2018 de autoria do vereador Sidival Filho, após a 

leitura o Sr. Presidente deixa a palavra para o vereador fazer sua 

explanação. Ato continuo o Sr. Presidente comunica que a Indicação 

será encaminhada ao executivo. Na sequência pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Oficio recebido da APAE. Sendo 

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

livre fazendo o uso dela o vereador Ruy taverna o qual faz uma breve 

explanação referente ao processo ocorrido sobre o porte ilegal de 

arma, onde o mesmo justifica já estar arquivado o referido processo 

e agradece a compreensão de todos os vereadores pelo apoio 



recebido. Ato continuo vereador Fernando Polli parabeniza as 

Indicações do vereador Sidival Filho e fala sobre o processo do 

vereador Ruy o qual pode contar com seu apoio. Faz uma 

reclamação sobre médico de plantão atender por telefone, pede que 

seja providenciado essa situação. Ninguém mais fazendo o uso dela 

o Sr. Presidente agradece a presença e marca a próxima sessão 

ordinária para o dia 21/08/2018 e encerra a presente sessão que ao 

seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário. 


