
Ata da 15ª sessão ordinária do 
segundo período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezoito dias do mês de Novembro 
do ano de dois mil e quatorze às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e 
quatorze, realizou-se a décima quinta 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 Claudio Raab. 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 quinta sessão ordinária da décima terceira 
legislatura, neste dia dezoito 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 onze 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. O 
qual já foi apresentado na semana passada dia onze de novembro 
e será colocado em votação nessa sessão. Na sequencia o Sr. 
Presidente delibera em plenário a possibilidade do Projeto de Lei 
nº030/2014 junto com os pareceres das Comissões Pertinentes e 
Jurídico, serem discutido e votado em turno único e todos aprovam. 
Em seguida, o Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 
nº 030/2014 não havendo discussão coloca em votação, o qual é 
aprovado por unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente apresenta 
os Projetos de Lei nº 031/2014 Súmula:  Prorroga a Redução da 
alíquota do ISS de serviços executados na construção, montagem e 
implantação de indústrias no Município de Adrianópolis e dá outras 
providências. Projeto de Lei nº 033/2014 Súmula: Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial – Excesso de Arrecadação, 
ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá outras 
providências. Projetos de Lei nº 034/2014 Súmula: Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial – Excesso de Arrecadação e 
Anulação de Dotação ao Orçamento Municipal para o corrente 



exercício e dá outras providências. Junto com os pareceres das 
comissões Pertinentes e parecer Jurídico. Na sequencia o Sr. 
Presidente faz uma explanação sobre os Projetos de Lei. Em 
seguida o Sr. Presidente delibera em plenário a possibilidade do 
Projeto de Lei nº031, 033, 034/2014 junto com os pareceres das 
Comissões Pertinentes e Jurídico, serem discutidos e votados em 
turno único e todos aprovam. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
discussão os Projeto de Lei nº 031, 033, 034/2014 não havendo 
discussão coloca em votação, o qual é aprovado por unanimidade, 
e será autografado e encaminhado ao Executivo. Ato continuo o Sr. 
Presidente faz a leitura do Oficio dos senhores vereadores que será 
encaminhado a Copel. Sendo essas as matérias da ordem do dia o 
Sr. Presidente deixa a palavra livre. Fazendo uso da mesma o 
vereador Fernando Polli, parabeniza o Sr. Prefeito João Manoel 
pela ótima administração. Nada a mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente marca a próxima sessão para o dia 25/11 e encerra a 
presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e 
Sr. Secretario. 

  

 

 


