
Ata da 11ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte e 
um dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e dezoito às dezessete 
horas e trinta minutos.  

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

realizou-se a decima primeira 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 a 

ausência do vereador Sidnei e vereadora Soeli o qual justificaram 

suas faltas. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, 

o Sr. Presidente cumprimenta a todos os presentes e declara aberta 

a decima primeira sessão ordinária da décima quarta legislatura, 

neste dia vinte e um. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida 

aos sete dias do mês de agosto, 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 nº011/2018 de autoria 

da vereadora Janaina Súmula: Dispõe sobre o programa de 

permissão de publicidade, com encargos de manutenção e 

conservação de logradouros públicos, e dá outras providências. Ato 

continuo o Sr. Presidente coloca em discussão, a vereadora Janaina 

fala sobre o referido Projeto, não havendo mais discussão o Sr. 

Presidente coloca em votação simbólica a possibilidade do Projeto nº 

011/2018 ser votado em único turno e todos aprovam. A seguir o Sr. 

Presidente coloca em votação o Projeto nº 011/2018 e todos 



aprovam. Dando sequência o Sr. Presidente comunica que o Projeto 

será autografado e encaminhado ao Executivo.  Sendo essas as 

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

fazendo o uso dela a vereadora Janaina, cumprimenta os nobres 

vereadores e manifesta o interesse em homenagear a Aluna Emylin 

a qual ficou em 2 ª lugar em Nível Estadual com o tema poesia, 

ganhou um prêmio de 10 mil reais para a Escola do Bairro Vila Mota. 

Ato continuo o vereador Sidival Filho fala sobre o Médico Dr. Ernan 

o qual fez atendimento por telefone ao seu filho, parabeniza a 

vereadora Janaina pelo Projeto de Lei. Na sequencia o Sr. Presidente 

parabeniza a vereadora Janaina pelo Projeto. A seguir o vereador 

Fernando Polli fala sobre o Médico Dr. Ernan, parabeniza a 

vereadora Janaina pelo projeto, e concorda com a vereadora sobre 

a homenagem da aluna Emylin. Ninguém mais fazendo o uso dela o 

Sr. Presidente agradece a presença e marca a próxima sessão 

ordinária para o dia 04/09/2018 e encerra a presente sessão que ao 

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


