
Ata da 12ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos quatro 
dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e dezoito às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

realizou-se a decima segunda 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 segunda sessão 

ordinária da décima quarta legislatura, neste dia quatro. Em seguida 

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

sessão anterior, acontecida aos vinte e um 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 nº012/2018 Súmula: Fixa critérios para concessão de diárias 

para indenização das despesas de viagem do Prefeito, Vice- Prefeito, 

Secretários Municipais, Servidores Municipais, Membros de 

Conselhos Municipais e demais Agentes Públicos e Políticos da 

Prefeitura Municipal de Adrianópolis, revoga a Lei nº597/2005 de 22 

de maio de 2005, o Decreto nº003/2013 e dá outras providencias. Ato 

continuo o Sr. Presidente coloca em discussão, após a discussão o 

Sr. Presidente coloca em votação simbólica a possibilidade do 

Projeto nº 012/2018 ser votado em único turno e todos aprovam. A 

seguir o Sr. Presidente coloca em votação o Projeto nº 012/2018 e 



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

Projeto será autografado e encaminhado ao Executivo. Ato continuo 

o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto 

de Lei nº013/2018 Súmula: Dispõe sobre a responsabilidade por 

valores referentes as multas de trânsito decorrentes de infrações 

cometidas por servidor público na condução de veículos oficial, bem 

como indicação de condutor e dá outras providencias. Ato continuo o 

Sr. Presidente coloca em discussão o qual os nobres vereadores 

questionam o Artigo 4. Na sequencia o Sr. Presidente declara 

apresentado o Projeto de Lei nº013/2018 e comunica que vai rever 

esse Artigo com o Jurídico. 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 faz um 

comentário sobre a instalação do britador o qual preocupa - se onde 

esse britador vai ser instalado e sobre a correia transportadora, onde 

já solicitou uma visita. Ato continuo o Sr. Presidente comunica que 

será feito um oficio para a Supremo Cimentos solicitando uma visita 

dos nobres vereadores onde vai ser instalado o britador. Na 

sequencia o vereador Sidival Filho cumprimenta a todos e pede apoio 

dos nobres vereadores, para que o radiologista do Município fique de 

plantão final de semana, pois houve um caso que passou final de 

semana com um rapaz que se machucou e precisou de raio x e não 

conseguiu fazer. A seguir o vereador Fernando Polli cumprimenta a 

todos e apoia o vereador Sidival e falava do descaso do médico Dr. 

Ernan com atendimento de plantão. Ninguém mais fazendo o uso 

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

ordinária para o dia 18/09/2018 e encerra a presente sessão que ao 

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


