
Ata da 10ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos nove 
dias do mês de Setembro do ano 
de dois mil e quatorze às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quatorze, 
realizou-se a décima 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 ausência 
justificada dos vereadores Claudio Raab, Ivan Teixeira e Sidiclei 
Antonio.  Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, 
o Sr. Presidente declara aberta a décima sessão ordinária da 
décima terceira legislatura, neste dia nove de Setembro do ano de 
dois mil e quatorze, e pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da 
ata da sessão anterior, acontecida no dia doze de Agosto, após lida, 
coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em 
votação, a qual é aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. 
Presidente comunica que será apresentado nesta sessão os 
Projetos de Lei nº 021,022,023,024,025,026/2014 da Prefeitura 
Municipal. E pede ao Sr. Secretario fazer a leitura dos Projetos de 
leis. Projeto de Lei nº 021/2014 Súmula: Autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial - Excesso de Arrecadação ao Orçamento 
Municipal para o corrente exercício. Projeto de Lei nº 022/2014 
Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial - 
Excesso de Arrecadação ao Orçamento Municipal para o corrente 
exercício e dá outras providencias. Projeto de Lei nº 023/2014 
Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial - Excesso 
de Arrecadação ao Orçamento Municipal para o corrente exercício 
e dá outras providências.  Projeto de Lei nº 024/2014 Súmula: 
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial - Anulação de 
Dotação ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá 
outras providências. Projeto de Lei nº025/2014 Súmula: Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial - Anulação de Dotação ao 
Orçamento Municipal para o corente exercício e dá outras 
providências. Projeto de Lei nº026/2014 Súmula: Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial - Superávit Financeiro e 
Excesso de Arrecadação ao Orçamento Municipal para o corrente 
exercício e dá outras providências. Projeto de Lei nº027/2014 
Súmula: Dispõe sobre criação e alteração nos anexos l e ll da Lei 



Municipal nº 538/2001 e suas ressalvas. Projeto de Lei nº028/2014 
Súmula: Dispõe sobre a denominação de uma viela dentro do 
perímetro urbano do Município de Adrianópolis. O Sr. Presidente 
comunica aos vereadores a possibilidade de colocar em votação 
única os Projetos de Lei nº027,028/2014 e Indicação nº 007/2014, 
os quais chegaram fora do prazo regimental, todos aprovam e o Sr. 
Presidente coloca os referidos Projetos nº 
021,022,023,024,025,026,027,028/2014 em discussão e não 
havendo discussão coloca os mesmos em votação única, sendo 
todos aprovados por unanimidade, e comunica que todos serão 
autografados e encaminhados ao Executivo. Ato continuo o Sr. 
Presidente apresenta a Indicação nº007/2017 de autoria do 
vereador Vandir Rosa. Sendo essas as matérias da ordem do dia o 
Sr. Presidente deixa a palavra livre. Fazendo uso dela o vereador 
Fernando Polli o qual faz algumas reclamações, sobre o medico 
fazer atendimento por telefone. Com a palavra o vereador Ruy 
Taverna faz um pedido de lombada no Bairro Laranjal, e outra no 
Bairro Porto Novo em frente ao Armazém do Davi. Em seguida o 
vereador Vandir Rosa faz uma solicitação verbal, solicitando a 
Secretária da Educação para fazer uma explanação sobre as 
verbas vindas para a Educação no Município. Na sequencia o Sr. 
Presidente concorda com o vereador Ruy Taverna sobre as 
lombadas e diz que esse pedido chegara ao Executivo, junto com a 
reclamação do vereador Fernando Polli sobre a melhoria do 
atendimento do médico de plantão. E diz convidar a Secretaria de 
Educação para vir na Câmara para dar explicações sobre as 
verbas. E convida todos para o lançamento do livro do Sr. Décio 
Godoy munícipe de Adrianópolis. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente marca a próxima sessão para o dia 26 de setembro e 
encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. 
Presidente e Sr. Secretario. 

 


