
Ata da 2ª sessão ordinária do 
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezesseis dias do mês de março 
do ano de dois mil e vinte e um às 
dezessete horas e trinta minutos. 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, 
realizou-se a segunda 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 registrando-se 
ausência do vereador Jorge Fernando Santos Polli o qual justificou 
sua falta. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, 
o Sr. Presidente cumprimenta a todos os presentes e declara aberta 
a segunda sessão ordinária da décima quinta legislatura, neste dia 
dezesseis. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para 
fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos vinte e três 
dias do mês de fevereiro, após lida, é colocada em votação e o 
vereador Claudio Raab pede ratificação, o Sr. Presidente declara 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente pede ao 
Sr. Secretário para fazer a leitura da sumula da Prestação de 
Contas referente ao exercício de 2018, após a leitura o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação, sendo 6 favoráveis e 2 
contras o Sr. Presidente declara aprovado, e comunica que será 
colocado em segunda votação para a próxima sessão ordinária. 
Dando continuidade o sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 
fazer a leitura do Projeto de Lei nº002/2021 de autoria dos 
vereadores Evandro e Sandro, após apresentados o Sr. Presidente 
comunica que o referido Projeto será encaminhado as comissões 
de Finanças e Orçamento e Legislação Justiça e Redação Final. 
Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário pra fazer a 
leitura do Projeto de Lei nº003/2021 de autoria do Legislativo, após 
apresentados o Sr. Presidente comunica que o referido Projeto será 
encaminhado as comissões de Finanças e Orçamento e Legislação 
Justiça e Redação Final. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario para fazer a leitura do Requerimento nº004/2021 de 
autoria do vereador Evandro e vereador Sandro, após apresentado 
o Sr. Presidente pergunta aos vereadores se desejam falar sobre 
seu Requerimento, o qual fazem suas explanações. Na sequencia o 
Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento nº004/2021 
sendo 2 favoráveis e 5 contra. E comunica que o Requerimento 
nº004/2021 foi reprovado e será arquivado. A seguir o Sr. 



Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do 
Requerimento nº005/2021 de autoria do vereador Evandro e 
vereador Sandro, após apresentado o Sr. Presidente pergunta aos 
vereadores se desejam falar sobre seu Requerimento, o qual os 
mesmos fazem suas explanações. Na sequencia o Sr. Presidente 
coloca em votação o Requerimento nº005/2021 sendo 2 favoráveis 
e 5 contra. E comunica que o Requerimento nº005/2021 foi 
reprovado e será arquivado. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao 
Sr. Secretario para fazer a leitura do Pedido de Informação 
nº005/2021 de autoria do vereador Evandro, após apresentado o 
Sr. Presidente pergunta ao vereador se deseja falar sobre seu 
pedido de informação o qual faz sua explanação. Na sequencia o 
Sr. Presidente coloca em votação o Pedido de Informação 
nº005/2021 sendo 2 favoráveis e 5 contra. E comunica que o 
Pedido de Informação nº005/2021 foi reprovado e será arquivado. A 
seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura 
das Indicações nº 013,014,015,016,017,018/2021 de autoria do 
vereador Ronaldo, após apresentados o Sr. Presidente pergunta ao 
vereador se deseja falar sobre suas Indicações, o qual o mesmo faz 
sua explanação. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario para fazer a leitura das Indicações nº 019,020,021/2021 
de autoria do vereador Sidival, após apresentados o Sr. Presidente 
pergunta ao vereador se deseja falar sobre suas Indicações, o qual 
o mesmo faz sua explanação. Dando continuidade o Sr. Presidente 
pede ao Sr. secretario para fazer a leitura das Indicações nº 
022,023,024/2021 de autoria do vereador Jackson, após 
apresentados o Sr. Presidente pergunta ao vereador se deseja falar 
sobre suas Indicações, o qual o mesmo faz sua explanação. O Sr. 
Presidente comunica que as Indicações serão encaminhadas ao 
Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 
para fazer a leitura do Oficio nº063/2021 de autoria do Executivo, 
referente as respostas dos Requerimentos nº001,002,003/2021 do 
vereador Evandro. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretário para fazer a leitura da Moção de Congratulação e 
Aplausos de autoria do vereador Evandro.  Sendo estas as matérias 
da ordem do dia O Sr. Presidente deixa a palavra livre, fazendo o 
uso da mesma o vereador Sidival o qual cumprimenta a os 
presentes parabeniza os colegas vereadores pelas Indicações, e 
agradece o Sr. Prefeito e o vereador Jackson por terem ido ao 
Bairro Rocha, e diz que o que vier de benfeitoria para o Município 
para ser aprovado nesta Casa de Leis e vai ser favorável e o que 
não achar que deve ser bom será contra. Dando continuidade o 
vereador Sandro cumprimenta a todos os presentes e parabeniza 
os colegas vereadores pelas Indicações e ao vereador Evandro 



pelo Moção de Congratulação e Aplausos, e diz sobre seus 
Requerimentos o qual foi reprovado e sobre um oficio protocolado 
nesta Casa de Leis pedindo informações sobre suas licitações e 
contratos referente ao seu mandato de 2011 a 2016. Na sequencia 
o vereador Evandro comunica que o Oficio nº 063/2021 recebido do 
executivo em resposta referente aos seus Requerimentos estão 
faltando as respostas dos Pedidos de Informações 
nº001,002,003/2021 e fala sobre sua Moção de Congratulação e 
parabeniza os colegas vereadores pelas Indicações, fala também 
sobre oficio recebido do Executivo requerendo solicitação da 
Câmara os dados sobre a empresa particular do vereador, o qual 
faz seu questionamento. A seguir o vereador Claudio Raab 
cumprimenta a todos os presentes e parabeniza os colegas 
vereadores pelas Indicações e parabeniza o Sr. Prefeito e aos 
funcionários de transporte e das estradas, o qual estão trabalhando 
arrumando as estradas do Município, e parabeniza sobre as coletas 
de lixo. Fala também sobre os pedidos de informações o qual diz 
que quando achar coerente votara a favor e quando não achar 
votara contra. O vereador Sidival diz aos colegas vereadores para 
esquecer a criticas politicas do passado e sim se preocupar com o 
presente. Na sequência o vereador Jackson cumprimenta a todos 
os presentes e fala sobre as empresas terceirizadas do município, e 
diz que os vereadores tem que fiscalizar, e parabeniza o Sr. Prefeito 
em dois meses e meio já mostrou bastante serviços ao Município e 
parabeniza os colegas vereadores pelas as Indicações e a 
Congratulação do vereador Evandro. O Sr. Presidente parabeniza 
os colegas vereadores pelas Indicações e fala sobre os 
Requerimentos e parabeniza o vereador Evandro sobre a Moção de 
Congratulação. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 
Presidente agradece a presença de todos e marca a próxima 
sessão ordinária para o dia 30/03/2021 e encerra a presente sessão 
que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário. 
 
 

 


