
Ata da 6ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos doze 
dias do mês de Maio do ano de 
dois mil e quinze às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos doze dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, 
realizou-se a sexta 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 a ausência do 
vereador Mauro Duarte, o qual justificou sua ausência. Havendo 
quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente 
declara aberta a sexta sessão ordinária da décima terceira 
legislatura, neste dia doze do mês de Maio do ano de dois mil e 
quinze, e pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da ata da 
sessão anterior, acontecida aos quatro dias do mês de abril, 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 Ofício 048/2015 e do 
Projeto de Lei nº 008/2015. Projeto de Lei nº 008/2015 Sumula: 
“Institui a política Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, nos Termos da Lei Federal Nº 8.069/1990 (ECA), da 
Lei Federal nº 12.696/2012 e do Art. 173 da Constituição do Estado 
do Paraná, revoga a Lei nº 490/1997 e dá outras providências.” Ato 
continuo o Sr. Presidente declara apresentado o referido Projeto de 
Lei, comunica que será encaminhado para o Comissões 
Permanentes, e que o mesmo será discutido e votado na próxima 
sessão. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para 
fazer a leitura do Requerimento 003/2015 de autoria do Vereador 
Vandir Rosa. Na sequencia o Vereador Vandir faz uma observação 
a respeito de seu Requerimento. Ato continuo o Sr. Presidente 
coloca o Requerimento nº 003/2015 em votação, o qual é aprovado 
por unanimidade, e comunica que o mesmo será encaminhado ao 
executivo para possíveis analises. Em seguida o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da Indicação 003/2015 
de autoria do Vereador Vandir Rosa. Ato continuo o Sr. Presidente 
comunica que a Indicação será encaminhada ao Executivo para 
analise e possíveis prosseguimentos. Em seguida o Sr. Presidente 
faz a leitura de um convite de casamento. Sendo essas as 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 um comentário a respeito do posso de água no 
Carumbé que está sendo furado para melhorar abastecimento dos 
bairros. Na sequencia o Sr. Vereador Sidiclei Souza faz um pedido, 
que as estradas do Bairro Laranjal, e outros bairros sejam roçadas, 
pois o mato está invadindo a via, e que o Sr. Presidente leve ao Sr. 
Prefeito esse pedido. Também faz um comentário a respeito da 
poeira demasiada, e da alta velocidade em que os caminhões 
passam na área urbana, e pede apoio ao Sr. Presidente, 
Vereadores para cobrarem mais ação dos responsáveis da 
empresa cimenteira. Faz um comentário a respeito do 
Requerimento do Vereador Vandir Rosa, diz apoia-lo no diz respeito 
a benfeitoria do Município. Em seguida o Vereador Ruy Taverna faz 
um comentário, a respeito de um oficio que o mesmo recebeu, o 
qual o pedido é para que as ruas do Bairro Porto Novo sejam 
nomeadas. Em seguida o Sr. Presidente faz um comentário a 
respeito do pedido do Vereador Sidiclei Souza.  Nada mais havendo 
a tratar o Sr. Presidente marca a próxima sessão para o dia 
26/05/2015 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 
assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretario. 


