
 Ata  da  3ª  sessão  ordinária  do 
primeiro  período  legislativo  da 
décima  quinta  legislatura  da 
Câmara  Municipal  de 
Adrianópolis,  realizada aos treze 
dias do mês de abril  do ano de 
dois  mil  e  vinte  e  um  às 
dezessete horas e trinta minutos.

Aos  treze dias  do mês de abril  do ano de dois  mil  e  vinte  um, 
realizou-se  a  terceira  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 Ivan Teixeira de Morais 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 
terceira  sessão  ordinária  da  décima  quinta  legislatura,  neste  dia 
treze.  Em seguida o  Sr.  Presidente  pede ao  Sr.  Secretário  para 
fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos dezesseis 
dias do mês de março, após lida, é colocada em votação o qual é 
aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente pede ao 
Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº002/2021 de 
autoria  dos  vereadores  Evandro  e  Sandro  com  parecer  das 
Comissões de Legislação Justiça e Redação final e parecer jurídico, 
após a leitura o Sr. Presidente coloca em votação os pareceres das 
comissões  de  Legislação  Justiça  e  redação  Final  e  Finanças  e 
Orçamento sendo 2 favoráveis e 5 contra. O Sr. Presidente coloca o 
Projeto de Lei  nº002/2021 em votação o qual  teve 5  contra  e  2 
favorável,  o  Sr.  Presidente  comunica  que  o  projeto  de  Lei 
nº002/2021 será arquivado. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao 
Sr. Secretário pra fazer a leitura do Projeto de Lei nº006/2021 de 
autoria do vereador Evandro, Súmula:  Dispõe sobre a divulgação, 
no site do Poder Executivo,  a lista de espera dos pacientes que 
aguardam por consultas, exames e cirurgias eletivas no Município 
de Adrianópolis e dá outras providencias. após apresentados o Sr. 
Presidente comunica que o referido Projeto será encaminhado as 
comissões de Legislação Justiça e Redação Final  e Educação e 
Saúde.  Ato continuo o Sr.  Presidente pede ao Sr.  Secretário  pra 
fazer a leitura do Projeto de Lei nº007/2021 de autoria do vereador 
Evandro  Súmula;  Dispõe  sobre  a  padronização  das  pinturas 
externas e internas dos prédios públicos, com as cores da bandeira 
do  Município  e  da  outras  providências,  após apresentados  o  Sr. 
Presidente comunica que o referido Projeto será encaminhado as 
comissões de e Legislação Justiça e Redação Final. Na sequencia 



o  Sr.  Presidente  pede  ao  Sr.  Secretario  para  fazer  a  leitura  do 
projeto de Lei nº 009/2021 Súmula: Projeto de Lei que regulariza e 
autoriza a procuradoria geral do Município de Adrianópolis perceber 
os honorários sucumbências, na forma que especifica e dá outras 
providencias, após apresentado o Sr. Presidente comunica que o 
referido  Projeto  será  encaminhado  a  comissão  de  e  Legislação 
Justiça  e  Redação  Final.  A seguir  o  Sr.  Presidente  pede ao  Sr. 
Secretario  para  fazer  a  leitura  do  projeto  de  Lei  nº  013/2021 
Súmula:  Dispõe  sobre  as  orientações,  medidas  restritivas  e 
penalidades, para quem descumprir as normas de convívio social 
estabelecidas por  este  Executivo Municipal  durante o combate à 
pandemia causada pelo novo coronavírus – SARS COVID-19. São 
normas  preconizadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  amplamente 
difundidas pela mídia, após apresentado o Sr. Presidente comunica 
que  o  referido  Projeto  será  encaminhado  a  comissão  de  e 
Legislação Justiça e Redação Final. Na sequencia o Sr. pede ao Sr. 
Secretario  para  fazer  a  leitura  da  Moção  de  agradecimento  de 
autoria  do  vereador  Evandro,  após  a  leitura  o  Sr.  Presidente 
pergunta ao vereador se ele deseja falar sua Moção o qual faz sua 
explanação. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 
para fazer a leitura da Indicação nº025/2021 de autoria do vereador 
Jackson após apresentado o Sr. Presidente pergunta ao vereador 
se  deseja  falar  sobre  sua  Indicação,  o  qual  o  mesmo  faz  sua 
explanação.  Dando  continuidade  o  Sr.  Presidente  pede  ao  Sr. 
Secretario  para  fazer  a  leitura  das  Indicações  nº 
026,027,028,029,030,031,034/2021  de  autoria  do  vereador 
Evandro, após apresentados o Sr. Presidente pergunta ao vereador 
se deseja falar  sobre suas Indicações,  o qual  o mesmo faz sua 
explanação. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 
para fazer a leitura das Indicações nº032,035/2021 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. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao sr. 
secretario para fazer a leitura da Indicação nº033/2021 de autoria 
do  vereador  Fernando  Polli,  após  apresentado  o  Sr.  Presidente 
pergunta ao vereador se deseja falar sobre sua Indicação, o qual o 
mesmo faz sua explanação.  A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario  para  fazer  a  leitura  das  Indicações 
nº036,037,038,039,40,041/2021  de  autoria  do  vereador  Sidival, 
após apresentados o Sr. Presidente pergunta ao vereador se deseja 
falar sobre suas Indicações, o qual o mesmo faz suas explanações. 
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 todos os presentes e parabeniza o Sr. Presidente 



por ter adesivados os veículos do Legislativo e parabeniza por estar 
trabalhando com transparência, fala também sobre suas Indicações 
o quais são de suma importância, e agradece os funcionários da 
saúde  ao  Prefeito  Municipal,  e  as  Igrejas  por  estar  ajudando  a 
população com cestas básicas, parabeniza o Sr. Prefeito pelos 90 
dias de trabalho foi equivalente aos 12 anos passados de gestão. 
Ato  continuo  o  vereador  Claudio  Raab  cumprimenta  a  todos  os 
presentes  e  parabeniza  os  vereadores  pelas  Indicações  e  faz 
algumas  explanações  referentes  as  Indicações  dos  colegas 
vereadores, agradece aos funcionários da saúde pela dedicação ao 
nosso Município. Na sequência o vereador Evandro cumprimenta a 
todos  os  presentes  e  parabeniza  os  colegas  vereadores  pelas 
Indicações e ao Sr. Presidente por ter adesivados os veículos da 
Câmara,  e  comunica  o  Sr.  Presidente  sobre  seus  pedidos  de 
Informações  que  ainda  não  obteve  resposta  do  Executivo,  o  Sr 
Presidente diz estar cobrando do Executivo. O Vereador Evandro 
faz alguns questionamentos sobre os Requerimentos e Projetos de 
Lei. A seguir o vereador Jackson cumprimenta a todos os presentes 
e  parabeniza  o  Sr.  Presidente  pelas  plotagens  dos  veículos  da 
Câmara e pelas transparências, e agradece a Moção do vereador 
Evandro pelos profissionais  da  Saúde,  parabeniza as Indicações 
dos  colegas  vereadores.  Na  sequência  o  vereador  Sandro 
cumprimenta  a  todos  os  presentes  e  parabeniza  os  colegas 
vereadores pelas Indicações e faz um breve comentários sobre a 
transparência do Executivo por seu projeto de Lei  ter reprovado. 
Dando continuidade o vereador Fernando Polli cumprimenta a todos 
os  presentes  e  parabeniza  o  vereador  Evandro  pela  Moção  aos 
profissionais de Saúde, e parabeniza toda equipe da saúde e ao Sr. 
Prefeito. O Sr. Presidente parabeniza os colegas vereadores pelo 
trabalho o quais vem fazendo,  pelas Indicações e parabeniza os 
vereadores  Evandro  pela  Moção  aos  profissionais  da  Saúde. 
Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. Presidente agradece 
a presença de todos e marca a próxima sessão ordinária para o dia 
27/04/2021  e  encerra  a  presente  sessão  que  ao  seu  final  vai 
assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.


