
Ata da 14ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos onze 
dias do mês de Novembro do ano 
de dois mil e quatorze às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze, 
realizou-se a décima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal 
de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos Santos e 
secretariado pelo Sr. Israel Rodrigues. Registrando-se a ausência 
justificada do vereador Ivan Teixeira de Morais. 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 décima quarta sessão ordinária da décima terceira 
legislatura, neste dia onze de Novembro do ano de dois mil e 
quatorze, e pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da ata da 
sessão anterior, acontecida no dia quatro de novembro, após lida, 
coloca a mesma em discussão. Não havendo discussão coloca em 
votação, a qual é aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente pede 
ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Oficio nº166/2014 referente 
ao Projeto de Lei nº030/2014 Súmula: Altera o Art.36 e o Anexo III, 
tópico Zona de Proteção de Cavernas da Lei nº760/2011, de 05 de 
Outubro de 2011 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de Adrianópolis e dá outras providências. Na 
sequencia o Sr. Presidente declara apresentado o Projeto de Lei nº 
030/2014, e comunica que na próxima sessão será colocado em 
discussão e votação, junto com os pareceres das Comissões 
Pertinentes e Parecer Jurídico. A seguir faz leitura de convites. 
Sendo essas as matérias da ordem do dia, o Sr. Presidente deixa a 
Palavra livre, fazendo o uso dela o vereador Sidiclei o qual 
cumprimenta a todos e faz perguntas sobre o Projeto. Na sequencia 
o Sr. Presidente tira as duvidas do vereador Sidiclei. Ato continuo o 
vereador Vandir Rosa cumprimenta a todos, e diz que participou de 
uma reunião do Fórum em Cerro Azul onde representou o 
Legislativo, e a Secretaria da Agricultura do Município de 
Adrianópolis, e faz uma explanação sobre a reunião. A seguir o 
Vereador Fernando Polli cumprimenta a todos, e faz uma colocação 
em cima do comentário do vereador Sidiclei. Nada a mais havendo 
a tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão para o dia 18/11 e 
encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. 
Presidente e Sr. Secretario. 


