
Ata da 1ª sessão ordinária do 
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
e três dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e vinte e um às 
dezessete horas e trinta minutos. 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
um, realizou-se a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 
Adrianópolis, presidida pelo Sr. Ruy Taverna da Fonseca e 
secretariada pelo Sr. Sandro Junior dos Santos. 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 primeira 
sessão ordinária da décima quinta legislatura, neste dia vinte e três. 
Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 
leitura das Indicações nsº 001,002,003,004,005,006/2021 de autoria 
do vereador Sidival, após apresentados o Sr. Presidente pergunta 
ao vereador se ele deseja falar sobre sua Indicação, o qual faz sua 
explanação. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. 
secretario para fazer a leitura das Indicações nsº007,008,009/2021 
de autoria do vereador Evandro, após apresentados o Sr. 
Presidente pergunta ao vereador se ele deseja falar sobre sua 
Indicação, o qual faz sua explanação. Ato continuo o Sr. Presidente 
pede ao sr. Secretario para fazer a leitura dos Requerimentos 
001,002,003/2021 de autoria do vereador Evandro, apos 
apresentados o Sr. Presidente pergunta ao vereador se ele deseja 
falar sobre seus Requerimento, o qual faz sua explanação. Na 
sequencia o Sr. Presidente coloca em votação os Requerimento 
nº001,002,003/2021 os quais são aprovados e o Sr. Presidente 
comunica que os Requerimentos serão encaminhados ao 
Executivo. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 
para fazer a leitura do Pedido de Informação nº001/2021 de autoria 
do vereador Sidival, após apresentado o Sr. Presidente pergunta ao 
vereador se ele deseja falar sobre seu Pedido, o qual faz sua 
explanação. Na sequência o Sr. Presidente coloca em votação o 
Pedido de Informação o qual é aprovado e o Sr. Presidente 
comunica que será encaminhado ao Executivo. Na sequencia o Sr. 
Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Pedidos de 
Informações nº002,003,004/2021 de autoria do vereador Evandro, 
após apresentados o Sr. Presidente pergunta ao vereador se ele 
deseja falar sobre seus Pedidos, o qual faz sua explanação. Na 
sequência o Sr. Presidente coloca em votação os Pedidos de 



Informações os quais são aprovados e o Sr. Presidente comunica 
que será encaminhado ao Executivo.  A Seguir peço ao Senhor 
Secretario para fazer a leitura do Oficio nº1970/2020 do tribunal de 
contas referente a Prestação de Contas do exercício financeiro de 
2018 do Executivo, assim sendo o Sr. Presidente deixa a disposição 
dos senhores vereadores a prestação de contas referente ao ano 
de 2018 para analise por 15 dias em seguida entrara em pauta para 
votação. Sendo estas as matérias da ordem do dia O Sr. Presidente 
deixa a palavra livre, fazendo o uso da mesma o vereador Sidival 
Bacil o qual agradece ao nobre vereador Jackson pelo bom 
desempenho na saúde, agradece ao Sr. Joemi pelos bons 
préstimos nas disponibilidades de veículos da saúde, agradece aos 
colegas vereadores por terem votado favorável no seu pedido de 
informação. Na sequência o vereador Claudio Raab cumprimenta a 
todos os presentes e fala sobre os Requerimentos e pedidos de 
informações dos colegas vereadores o qual é favorável, e fala sobre 
a balsa e sobre um ocorrido em que um paciente precisando de 
locomoção em ambulância, foi informado por uma enfermeira que 
não teria como realizar esse transporte pelo fato da ambulância 
estar sem combustível, enfermeira essa que teria que acompanhar 
o paciente caso o paciente fosse transportado pelo veículo da 
saúde (ambulância). Que no dia seguinte o mesmo veículo que 
estaria sem combustível, passando no posto de combustível para 
abastecimento, precisou de somente dez litros de gasolina, então o 
motivo da não locomoção do paciente não seria a falta de 
combustível, mas sim o fato da enfermeira que passou informação 
também prestar serviços na cidade vizinha, e, se ela acompanhasse 
o paciente, perderia seu plantão na cidade vizinha. Na sequência o 
vereador Sandro cumprimenta a todos os presentes e fala sobre os 
seus seis anos como vereador, diz que como vereador irá fiscalizar 
o Executivo e fala sobre a Prestação de Contas do Executivo o qual 
como vereador tem o dever de fiscalizar e analisar, fala sobre a má 
conservação da estrada do Rocha, e sobre a visita que o vereador 
Jackson fez ao bairro em horário de trabalho. O vereador Sidival 
também fala sobre a má conservação da estrada do Rocha. Na 
sequência o vereador Jackson o qual também é enfermeiro neste 
Município, faz um esclarecimento com relação ao comentário do 
vereador Claudio Raab na situação sobre o transporte de uma 
paciente, o qual investigou a tal situação e constatou que não é 
verídica essa história. E esclarece também sobre sua visita ao 
Bairro Rocha o qual foi como enfermeiro, e convidado pelo 
Secretario de Saúde e não como vereador. Parabeniza a todos os 
colegas vereadores e agradece a presença de todos. A seguir o 
vereador Sandro faz algumas indagações sobre a resposta do 



vereador Jackson. Dando continuidade o vereador Evandro fala 
sobre a pandemia o qual diz ser falta de gestão de fiscalização no 
Município. Na sequência o vereador Sidival também fala sobre a 
pandemia. Dando continuidade o vereador Jackson também fala 
sobre os elevados casos de covid-19 no Município, salientando os 
cuidados que todos devemos ter. Ato continuo o Sr. Presidente 
agradece e parabeniza os vereadores pelas Indicações, Pedidos de 
Informações e Requerimentos, e faz uma explanação sobre a 
Prestação de Contas e sobre a pandemia. O Sr. Presidente 
agradece a presença de todos e marca a próxima sessão ordinária 
para o dia 09/03/2021 e encerra a presente sessão que ao seu final 
vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário. 
 
 

 


