
Ata da 1ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e quatro dias do mês fevereiro do 
ano de dois mil e quinze às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
quinze, 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. 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 vinte e quatro de Fevereiro do ano de dois mil e quinze. 
Na sequencia cumprimenta a todos os vereadores, funcionários e 
munícipes presentes e convida á todos para fazer uma oração. Em 
seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 
do oficio nº 011/2015 referente ao Projeto de Lei nº 006/2015 
Sumula: Altera a Lei nº 759, de 05 de outubro de 2011 que 
estabelece os Perímetros Urbanos da Sede e dos distritos do 
Município de Adrianópolis e a Lei nº 760/2011, de 05 de outubro 
que dispõe sobre o zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do 
Município de Adrianópolis, criando o Perímetro Urbano e as ZEIS 
no distrito de Barra Grande e dá outras providências. Na sequencia 
o Sr. Presidente  declara apresentado o referido Projeto e diz que 
será encaminhado para a Comissões Permanentes Pertinentes e 
assim que as mesmas emitam pareceres, o Projeto volta a pauta 
para ser discutido e votado nas próximas sessões. Ato continuo o 
Sr. presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos 
Ofícios Especiais n.º 003, 004 e 005/2015 referentes a os Projetos 
de Lei n.º 003,004 e 005/2015 de autoria do Vereador Sidiclei 
Souza. Projeto de Lei nº003 Súmula: “Dispõe sobre a denominação 
de dois endereços no perímetro rural do Município de Adrianópolis.” 
Projeto de Lei nº 004/2015 Súmula: “Dispõe sobre a denominação 
de uma vila “VILA ISABEL PRESTES DE SOUZA” no perímetro 
rural do Município de Adrianópolis.” Projeto de Lei nº005/2015 
Súmula: Dispõe sobre a denominação dos endereços dentro da Vila 
Isabel Prestes de Souza no perímetro de Adrianópolis. Em seguida 
o Sr. Presidente declara apresentados os referidos Projetos  e  diz 
que serão encaminhados para as Comissões Permanentes 
Pertinentes, também encaminhará pedidos de pareceres junto ao 



Executivo Municipal sobre o Plano Diretor e as denominações que 
constam atualmente nos mesmos locais  e assim que os mesmos 
emitam pareceres dentro dos prazos regimentais, os Projetos 
voltarão a pauta para serem discutidos e votados nas próximas 
sessões. Na sequencia pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 
do Requerimento nº 001/2015 de autoria do Vereador Vandir Rosa. 
Ato continuo o Sr. Presidente declara apresentados o Requerimento 
e pergunta ao Sr. Vereador Vandir Rosa se gostaria de fazer uma 
observação. Na sequencia o Sr. Vereador Vandir Rosa 
cumprimenta a todos os presentes e  faz uma explanação a respeito 
de seu Requerimento. Em seguida o Sr. Presidente coloca o 
Requerimento nº 001/2015 em discussão, não havendo discussão, 
coloca em votação, o qual é aprovado por unanimidade. Em 
seguida o Sr. Presidente comunica que o mesmo será encaminhado 
para o Executivo para prosseguimentos legais. Na sequencia pede 
ao Sr.  Secretário para fazer a  leitura da Indicação nº 001/2015 
também de autoria do Sr. Vereador Vandir Rosa. Em seguida o Sr. 
Presidente comunica que a mesma será encaminhada ao executivo. 
Sendo essas as matérias da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deixa a  
palavra livre. Fazendo o uso dela o Vereador Sidiclei Souza 
cumprimenta todos os presentes e diz apoiar os pedidos no 
requerimento e indicação do Vereador Vandir Rosa, faz uma 
explanação a respeito de seus Projetos de Lei e pede apoio a os 
demais Vereadores para que sejam aprovados. Na sequencia o Sr. 
Presidente agradece a presença de todos e diz que essa é a Casa 
do povo e sempre estará com as portas abertas para todos que 
queiram estar presentes nas próximas reuniões. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão para o 
dia 10/03 e encerra a primeira sessão do ano de 2015, que ao seu 
final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretario. 


