
Ata da 7ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e seis dias do mês de Maio do 
ano de dois mil e quinze às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, 
realizou-se a sétima 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 sétima 
sessão ordinária da décima terceira legislatura, neste dia vinte e 
seis 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 doze dias do mês de Maio, 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 008/2015 e do Parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 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 comunica que o 
referido Projeto de Lei já foi apresentado na sessão anterior.  Em 
seguida o Sr. Presidente faz um breve comentário a respeito do 
Projeto, e coloca o mesmo em 1º discussão.  Na sequência, o 
Vereador Vandir Rosa cumprimenta todos os presentes, e faz uma 
observação a respeito do Projeto, o qual pede para fazer uma 
emenda no capítulo 2, da Composição e Funcionamento do 
Conselho Municipal Tutelar, no parágrafo 3º, o qual pede para 
aumentar a remuneração dos Conselheiros. Na sequencia, o 
Vereador Sidiclei Souza, cumprimenta todos os presentes, e 
também faz um comentário sobre o Projeto, o qual diz ser a favor 
da emenda no Projeto. Ato continuo o Sr. Presidente, diz que essa 
emenda solicitada já deveria ter chego a essa Casa de Leis, pois já 
foi apresentado quinze dias atrás, e também diz que esteve 
conversando com o Sr. Prefeito a respeito dos salários dos 
Conselheiros, diz ser completamente a favor do aumento, mas que 
essa proposta deve ser analisada com atenção, pois, por se tratar 



de aumento de salário, deve haver um estudo do impacto 
financeiro, analisar as condições do Município para tomarem as 
providências cabíveis, sem afetar o orçamento Municipal, mas nada 
impede que essa emenda seja feita, juntamente com o Executivo e 
anexada ao Projeto. Comunica que o Projeto 008/2015 será 
novamente discutido e votado em 1º turno na próxima terça feira. 
Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 
leitura do Oficio nº055/2015, referente ao Projeto de Lei nº 009/2015 
e do Referido Projeto. Projeto de Lei nº 009/2015 Súmula: “Aprova 
o Plano Municipal de Educação do Município de Adrianópolis – 
PME e dá outras providências.”  Em seguida o Sr. Presidente faz a 
leitura das metas do referido Projeto, e declara o Projeto 009/2015 
apresentado, e diz que o mesmo já foi discutido e aprovado na pré 
Conferência de Educação acontecida no Bairro Porto Novo e na 
Conferência, acontecida na Sede , e já foram discutidos, entre 
professores, Secretária de Educação, Prefeitura, e outros 
segmentos.  Ato continuo o Sr. Presidente, pergunta a Sra.  Dalva, 
Secretária de Educação se a mesma gostaria de fazer uma 
explanação a respeito do Projeto. Fazendo o uso da palavra a Sra. 
Dalva faz umas explanações a respeito do referido Projeto. 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 parabeniza a Sr. Dalva, sua 
equipe, e o Sr. Prefeito, pelo bom trabalho que vem sendo feito na 
Educação Municipal. E parabeniza também o transporte escolar, 
pelo ótimo desempenho. Ato contínuo o Vereador Vandir Rosa, 
comenta que faz parte da Comissão de Educação do Município, e 
acompanhou a pré Conferência e a Conferência. E complementa 
dizendo que esse Plano Municipal de Educação, mostra a 
democratização do ensino público, e vai nortear o caminho da 
educação no Município, independente da situação política, esse 
plano ficará dez anos no município. E parabeniza a Secretária de 
Educação e sua equipe pelo bom trabalho que vem sendo 
executado. Na sequencia o Vereador Sidiclei Souza, cumprimenta 
todos os presentes, e diz que esse Projeto é muito importante, e 
que no que diz respeito à benfeitoria do Município, pode contar com 
seu apoio.  Em seguida o Vereador Claudio Raab, parabeniza a 
equipe da Secretária de Educação pelo trabalho bem elaborado, e 
que também pode contar com seu apoio.  Ato contínuo o Vereador 
Mauro Duarte, também parabeniza a Secretária de Educação e 
equipe. Em seguida o Sr. Presidente, também faz um comentário a 
respeito do Projeto, e da boa evolução do Município. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente, agradece a presença de todos e 



marca a próxima sessão para o dia 02/06/2015 e encerra a 
presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e 
Sr. Secretario. 


