
Ata da 01ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezoito dias do mês de Fevereiro 
do ano de dois mil e quatorze às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e 
quatorze, realizou-se a primeira sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos 
Santos e secretariado pelo Sr. Israel Rodrigues. Iniciada a reunião, 
foi feita a chamada dos senhores vereadores, registrando-se a 
ausência do vereador Ivan Teixeira o qual justificou sua ausência 
por problemas de saúde.  Havendo quórum legal e sob a graça e 
proteção de Deus, o Sr. Presidente declara aberta a primeira 
sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste dia dezoito de 
Fevereiro do ano de dois mil e quatorze. Agradece a presença de 
todos os presentes. A seguir apresenta a Prestação de Contas do 
Poder Executivo referente ao ano de 2012 e comunica que está a 
disposição para ser analisado. Na sequencia o Sr. Presidente 
solicita ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos Requerimentos nº 
01/02/03/04/2014 de autoria do Vereador Sidiclei Souza. Sendo 
cinco votos contra e dois favoráveis, os Requerimentos nº 
01/02/03/04/2014 não foram aprovados e serão arquivados nessa 
Casa de Leis. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 
para fazer a leitura da Indicação nº 001/2014 de autoria do 
Vereador Sidiclei Souza, e declara apresentada a mesma, a qual 
será encaminhada ao Executivo para as devidas providências. Em 
seguida o Sr. Presidente pede para o Sr. Secretário fazer a leitura 
da Indicação nº002/2014 de autoria do vereador Vandir Rosa, e 
declara apresentada a mesma a qual será encaminhada ao 
Executivo para as devidas providências. Na sequencia o Sr. 
presidente lê um oficio encaminhado ao Executivo do Conselho 
Tutelar comunicando a nova Presidente do Conselho Tutelar a Sra. 
Keila Santana. Sendo essas a matérias da ordem do dia o Sr. 
Presidente deixa a palavra livre. Fazendo o uso dela o vereador 
Sidiclei o qual fala sobre um Projeto de Lei que encaminhou ao 
Legislativo sobre um pedido de uma pista de Skate. O Sr. 
Presidente comunica o vereador Sidiclei que o Projeto de Lei que 
ele protocolou nessa Câmara foi encaminhado as comissões 
permanentes de Justiça Legislação e Redação Final e Finanças e 
Orçamentos para verificarem com a Prefeitura se tem algum 



convênio Estadual ou Federal, pois o vereador não colocou a 
dotação orçamentária do Projeto, o qual caberia como uma 
indicação e não como um Projeto de Lei, e diz que as comissões 
estão analisando e na próxima sessão será apresentado. A seguir o 
vereador Sidiclei faz algumas indagações a respeito de seus 
requerimentos desaprovados e sua Indicação, faz também um 
comentário sobre a Secretaria de Esporte a importância da criação 
de uma Secretaria para conseguir verbas aos esportistas. Em 
seguida o Sr. Presidente fala sobre o requerimento verbal do 
vereador Fernando Polli o qual fez no ano anterior pedindo 
documentos e informações à Fábrica Supremo Cimentos, a respeito 
das construções das casas da Vila Operária e da ponte que liga a 
BR 476 a Fábrica, em razão das quais há alguns meses algumas 
famílias tiveram prejuízos com suas casas alagadas devido essas 
construções, e informa aos senhores vereadores para fazerem um 
Oficio encaminhado por essa Casa de Leis com assinaturas de 
todos pedindo essas informações e documentos da liberação do 
IAP sobre essas construções. O Vereador Fernando Polli diz que o 
Sr. Prefeito encaminhou a Fábrica um oficio pedindo informações 
sobre esses aterros, o qual o Sr. Edson o Superintendente da 
Margem respondeu-lhe mas não esclareceu todas as duvidas. O Sr. 
Presidente comunica a todos os vereadores que será feito uma 
comissão para cuidar exclusivamente desse problema ambiental 
com a Fábrica. Ato continuo o Sr. Presidente faz uma explanação 
aos Skatistas presente sobre a construção da pista de  skate no 
Município, o qual já tinha falado com o Sr. Prefeito para fazer essa 
construção com uma parte da devolução do dinheiro do Legislativo 
ao Executivo. Parabenizou o Sr. Prefeito por conseguir trazer mais 
empresas para a licitação do transporte escolar, sendo a empresa 
Ntur a contratada, o qual houve melhoras pois os ônibus estão em 
ótimo estado. O vereador Sidiclei faz uma reclamação dizendo que 
no Bairro laranjal são 26 alunos e esta indo uma van com 18 
lugares busca-los, mas conversando com o dono da empresa o Sr. 
Nenê disse que é só os vereadores conversar com o Sr. Prefeito e 
pedir para colocar um micro ônibus para esse bairro. Nada a mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão para o 
dia 11/03/2014 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 
assinada pelo Sr.Presidente e Sr. secretario.  


