
Ata da 11ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos quatro 
dias do mês de Agosto do ano de 
dois mil e quinze às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze, 
realizou-se a décima 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 
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a décima 
primeira sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste dia 
quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze, e pede 
ao Sr. Secretario para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 
acontecida aos trinta dias do mês de Junho, após lida, coloca a 
mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em votação, 
a qual é aprovada por unanimidade. Na sequencia o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 
10/2015. Súmula: “Institui o Plano Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/ ECA/FMDA Aprovado pelo 
Conselho Municipal de Ação Social, para o período de 
2015/2017, para o efetivo cumprimento d princípio 
constitucional de absoluta prioridade à criança e ao 
adolescente, no âmbito das políticas públicas municipais e 
dispõe de outras instruções pertinentes.” Em seguida o Sr. 
Presidente declara apresentado o referido Projeto. Ato continuo 
o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do 
Projeto de Lei nº 012/2015. Súmula: “Autoriza a abertura de 
Credito Adicional Especial- Excesso de Arrecadação e 
Anulação de Dotação ao Orçamento Municipal para o corrente 
exercício e da outras providências”. Na sequência o Sr. 
Presidente declara apresentado o referido Projeto. Ato continuo 
o Sr. vereador Sidiclei Souza, esclarece uma dúvida com 
relação ao Projeto de Lei nº 011/2015 de sua autoria, o qual o 
Sr. Presidente explica que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, votou a favor do arquivamento do referido 
Projeto, por já existir uma Lei Federal, criada pelo ex- 



Presidente Lula, Lei nº 12.328, de 15 de Setembro de 2010, 
que institui o Dia Nacional do Evangélico, a ser comemorado 
no dia 30 de novembro de cada ano. Em seguida houve 
discussão. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 
para fazer a leitura dos Projetos de Lei nº 
013,014,015,016,017,018,019 e 020/2015. Projeto de Lei nº 
013/2015. Súmula: “Autoriza a abertura de Credito Adicional 
Especial- Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotação ao 
Orçamento Municipal para o corrente exercício e da outras 
providências”. Projeto de Lei nº 014/2015. Súmula: “Autoriza a 
Abertura de Credito Adicional Especial – Superávit Financeiro 
ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº 015/2015. Súmula: “Autoriza a 
Abertura de Credito Adicional Especial – Superávit Financeiro 
ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº 016/2015. Súmula: “Autoriza a 
Abertura de Credito Adicional Especial – Superávit Financeiro 
ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº 017/2015. Súmula: “Autoriza a 
Abertura de Credito Adicional Especial – Superávit Financeiro 
ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº 018/2015. 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 nº 
019/2015. Súmula: “Autoriza a Abertura de Credito Adicional 
Especial – Superávit Financeiro ao Orçamento Municipal para o 
corrente exercício, e dá outras providências.” Projeto de Lei nº 
020/2015: “Autoriza a Abertura de Credito Adicional Especial – 
Superávit Financeiro ao Orçamento Municipal para o corrente 
exercício, e dá outras providências”. Em seguida o Sr. 
Presidente declara apresentados os referidos de Lei, e 
comunica que os mesmos serão discutidos e se possível 
votados em sessão extraordinária na próxima semana. Na 
sequência, o Sr. Presidente comunica ao Sr. vereador Sidiclei 
Souza que seus requerimentos foram indeferidos, pois foram 
respondidos pelos responsáveis da Fábrica, e pelo Sr. Prefeito 
na última reunião realizada no dia trinta de Junho, nessa Casa, 
reunião onde foram debatidos providencias com relação ao pó 
demasiado na zona urbana. Comunica também que quem 



responde pela Secretaria de Meio ambiente é a Sra. Josimari 
da Rosa. Ato continuo o Sr. Presidente faz a leitura da 
Indicação nº 004/2015 de autoria do Vereador Fernando Polli. 
Em seguida o Sr. Presidente comunica que a referida Indicação 
será encaminhada ao Executivo para que sejam tomadas as 
devidas providências. Em seguida o Sr. Presidente faz a leitura 
do ofício nº 012/2015, protocolado nessa Casa, pelo Sr. 
Fernandelli Gomes, representante da empresa Supremo 
Cimento, o qual apresenta um relatório fotográfico do processo 
de lavagem da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 
feita para amenizar o pó na área urbana. Na sequência o Sr. 
Presidente faz uma explanação sobre o assunto. Sendo essas a 
matérias da Ordem do Dia, o Sr. Presidente deixa a palavra livre. 
Fazendo o uso da mesma, o Vereador Fernando Polli, cumprimenta 
a todos os presentes, e faz uma explanação referente a Indicação 
de sua autoria. Ato continuo o Vereador Sidiclei Souza, 
cumprimenta a todos, parabeniza o Município pelos 55 anos, e o Sr. 
Prefeito pela organização das festividades. E faz uma solicitação 
verbal, o qual diz que o ônibus escolar que faz a linha do bairro 
Sete Barras não está chegando ao Bairro. Solicita também a 
manutenção da estrada que leva até o Bairro, pede apoio aos Srs. 
Vereadores para que chegue ao conhecimento do Sr. Prefeito. Ato 
continuo o Sr. Presidente comunica que a solicitação verbal, 
chegará ao conhecimento do Sr. Prefeito. Sendo esses os assuntos 
tratados o Sr. Presidente marca uma extraordinária para o dia 
11/08/2015 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 
assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretario. 
 


