Ata da 2ª sessão ordinária do
terceiro período legislativo da
décima terceira legislatura da
Câmara
Municipal
de
Adrianópolis, realizada aos dez
dias do mês de março do ano de
dois mil e quinze às dezessete
horas e trinta minutos.
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quinze,
realizou-se a segunda 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
segunda sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste dia
dez de março do ano de dois mil e quinze, e pede ao Sr. Secretario
para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida no dia
vinte e quatro de fevereiro, 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. Secretário
para fazer a leitura do 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 faz a leitura do
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e diz
que os mesmos já foram apresentados na sessão anterior. Na
sequencia o Sr. Presidente coloca o referido Projeto em discussão.
Ato continuo o Vereador Sidiclei esclarece uma duvida com o Sr.
Presidente. Não havendo mais discussão o Sr. Presidente coloca o
Projeto de Lei nº006/2015, juntamente com o parecer da comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final em votação em 1º turno, o
qual é aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente
comunica que o mesmo será votado novamente em 2º e ultimo
turno na próxima sessão e faz um comunicado ao Vereador Sidiclei
a respeito dos seus Projetos de Lei, o qual foram apresentados na
sessão anterior. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr.
Secretario para fazer a leitura do Requerimento 002/2015 de autoria
do Vereador Fernando Polli. Na sequencia o mesmo faz uma
observação a respeito de seu pedido. Ato continuo o Sr. Presidente
coloca em votação o Requerimento 002/2015, o qual é aprovado

por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente comunica que o
requerimento será encaminhado ao executivo, e que o mesmo
responderá dentro dos prazos regimentares. Ato continuo o Sr.
Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da Indicação
002/2015 também de autoria do Vereador Fernando Polli. Na
sequencia o mesmo faz uma explanação a respeita de seu pedido.
Na sequencia o Sr. Presidente comunica que a mesma será
encaminhada ao Executivo para serem tomadas as devidas
providencias. Sendo essas as matérias da ordem do dia, o Sr.
Presidente de acordo com o Regimento Interno, chama a
Professora Janaina Ariane Moreira Bernardi, que é representante
do Sindicato dos Professores do Paraná, que protocolou uma
solicitação de palavra nessa Casa de Leis, a qual fez uma
explanação a respeito da atual situação da educação e da greve
dos professores. Ato continuo o Sr. Presidente faz um comentário a
respeito das palavras da Professora Janaina. Sendo essas as
matérias da Ordem do Dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre.
Fazendo o uso da mesma, o Vereador Vandir Rosa, cumprimenta a
todos os presentes e também faz um comentário a respeito das
palavras da Professora Janaina. Em seguida, o Vereador Fernando
Polli, parabeniza a professora pela atitude e pela explanação. Ato
contínuo o Vereador Sidiclei Souza, cumprimenta a todos os
presentes, também parabeniza a professora Janaina. E faz alguns
pedidos para que a mesa diretora leve até o conhecimento do Sr.
Prefeito. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente marca a
próxima sessão para o dia 24/03/2015 e encerra a presente sessão
que ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretario.

