
Ata da 10ª sessão ordinária do 
quarto período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos dois 
dias do mês de Agosto do ano de 
dois mil e dezesseis às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezesseis, 
realizou-se a décima 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 décima sessão ordinária da décima 
terceira legislatura, neste dia dois. Em seguida o Sr. Presidente 
pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão 
anterior, acontecida aos vinte e um dias dias do mês de Junho, 
após lida, coloca a mesma em discussão. O vereador Israel pede 
para reitificar a ata, colocando no qual parabenizou os 
vereadores.Não havendo mais discussão coloca em votação, a qual 
é aprovada por unanimidade. Na sequencia o Sr. Presidente faz a 
leitura do Oficio Tribunal de Contas comunicando que as Prestação 
de Contas do ano de 2011 foram aprovadas. Ato continuo o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura dos 
requerimentos nº 001,002/2016 de autoria do vereador Vandir 
Rosa, Israel Rodrigues, Ivan Teixeira, Mauro Duarte, Jorge 
Fernando e Claudio Raab. Na sequencia coloca em discussão, nao 
havendo discussão coloca em votação os requerimentos 
nº001,002/2016 o qual é aprovado, e comunica que sera 
encaminhados ao executivo para serem respondidos, e o qual for 
do Legislativo o que constatarem na Câmara seram respondidos. 
Requerimento nº003,004,005/2016 de autoria do vereador Sidiclei, 
o Sr. Presidente coloca discussão, nao havendo discussão coloca 
em votação os requerimentos nº003,004,005/2016 o qual é 
aprovado, e comunica que sera encaminhados ao executivo para 
serem respondidos, e o qual for do Legislativo o que constatarem 
na Câmara seram respondidos. A seguir o Sr. Presidente faz leitura 
de uma inscrição na qual o Sr. Evandro Gonçalves Pontes pede 
para fazer o uso da palavra nessa sessão, o Sr. Presidente da dez 
minutos para ele se pronunciar, o Sr. Evandro se refere sobre a 
renomeação da Únidade de Saúde do Bairro Porto Novo, o qual ja 
teria o nome de seu avó Sr. Antonio Neves da Silva, pai do ex 



vereador Luiz gonçalves da Silva e sogro do ex vereador Eurides 
Dias Groxco dois mandatos e também foi vice prefeito, faz uma 
leitura de um Projeto de Lei nº005/2002 “Fica denominado de 
Centro Social Rural Antonio Neves da Silva” agora fizeram um 
Projeto de Lei nº009/2016 o qual “Dispõe sobre a Dnominação da 
USB – Unidade Básia de Saúde e dá outras providências” . 
questiona o porque de renomear o que ja esta nomeado, e faz 
alguns questionamento e pede ajuda do Sr. Presidente e 
Vereadores para que seja vetado esse Projeto de Lei nº009/2016 
ou seja visto alguma forma de mudar essas situação. A seguir o Sr. 
Presidente diz que o Sr. Prefeito fez um oficio pedindo a Câmara o 
Projeto de Lei nº005/2002 o qual foi encaminhado ao Sr. Prefeito e 
espera que esteja vendo para ser resolvido e todos ficarem feliz. 
Sendo essas as materias da ordem do dia o Sr. Presidente retifica a 
presença do Vereador Sidiclei o qual nao conseguiu ligar o 
microfone na hora da chamada, e deixa a palavra livre, ninguem 
fazendo o uso dela marca a proxima sessão para o dia 16/08/2016, 
e encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. 
Presidente e Sr. Secretario. 
 


