
Ata da 04ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e nove dias do mês de Março do 
ano de dois mil e dezesseis às 
dezessete horas e trinta minutos.  

Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e 
dezesseis, realizou-se a quarta 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 
cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a quarta sessão 
ordinária da décima terceira legislatura, neste dia vinte e nove. Em 
seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 
da ata da sessão anterior, acontecida aos quinze dia do mês de 
março, após lida, coloca a mesma em discussão. Não havendo 
discussão coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade. 
Ato continuo o Sr. Presidente Pede ao Sr. Secretario fazer a 
Leitura do Oficio nº035/2016 referente ao Projeto de Lei nº 
005/2016, na seqüência faz a leitura do Projeto de Lei 
nº005/2016 Súmula: Criação de Distrito Industrial “Davina 
Figueiredo” para a Implantação do Complexo Mineroindustrial e 
dá outras providências”. Ato continuo o Sr. Secretario faz a 
leitura do Oficio nº036/2016, na seqüência faz a leitura do 
Projeto de Lei nº006/2016 Súmula:”Nomenclatura da Estrada 
do Caraça para “Davina Figueiredo” e dá outras providências”. 
A seguir o Sr. Presidente comunica os Srs Vereadores a 
possibilidade da dispensa das comissões e dos Projetos serem 
discutidos e votados em turno único, e todos aprovam. Ato 
continuo o Sr. Presidente coloca em discussão os Projetos de 
Lei nº 005 e 006/2016, apos discutidos o Sr. Presidente coloca 
em votação nominal os Projetos de Lei nº005 e nº006/2016 o 
qual é aprovados por unanimidade, e será autografados e 
encaminhados para o Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente 
apresenta a Indicação nº004/2016 de autoria do vereador Jorge 
Fernando dos Santos Polli, o qual será encaminhado ao 
Executivo para ser tomadas as devidas providências.Sendo 
essas as matérias da ordem do dia, o Sr. Presidente agradece 



a presença do Dr. Jorge e parabeniza o Sr. Prefeito João 
Manoel pela iniciativa de mandar esses dois Projetos e 
cumprimenta os vereadores por terem aprovados os Projetos. 
Ato continuo o Sr. Presidente deixa a palavra livre, faz o uso 
dela o vereador Fernando Polli, o qual parabeniza o Dr. Jorge pelos 
Projetos, na seqüência o vereador Sidiclei parabeniza o Dr. Jorge 
pelos Projetos e parabeniza o vereador Fernando Polli pela 
Indicação, e faz  uma indicação verbal sobre uma construção de 
calçamento do Trevo até a Vila Paraíso, e sobre conscientização no 
trânsito, se ha possibilidade junto com a secretaria de Educação e 
com o grupo de Escoteiro ter uma campanha de Educação no 
Trânsito. Ato continuo o Sr. Presidente considera os pedidos do 
Vereador Sidiclei como Indicações Verbais e comunica que esta 
gravada em áudio e que levara ao Executivo para serem tomadas 
as devidas providências. A seguir o Sr. Presidente convida o Dr. 
Jorge para fazer umas explanações sobre seus Projetos de Lei. 
Ninguém fazendo o uso dela o Sr. Presidente  faz uma homenagem 
aos falecidos dessa semana o Sr. Noredi, Sr. Elsio e Sr. Celio, 
cidadões conhecidos na Cidade. e agradece a presença de todos e 
marca a próxima sessão ordinária para o dia 12/04/2016  e encerra 
a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente 
e Sr. Secretário. 
 


