
 Ata  da  4ª  sessão  ordinária  do 
primeiro  período  legislativo  da 
décima  quinta  legislatura  da 
Câmara  Municipal  de 
Adrianópolis,  realizada  aos  vinte 
e  sete  dias  do  mês  de  abril  do 
ano de dois mil e vinte e um às 
dezessete horas e trinta minutos.

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, 
realizou-se  a  quarta  sessão  ordinária  da  Câmara  Municipal  de 
Adrianópolis,  presidida  pelo  Sr.  Ruy  Taverna  da  Fonseca  e 
secretariada  pelo  Sr.  Ronaldo  de  Almeida  Santos  .  Iniciada  a 
reunião, foi feita a chamada dos senhores vereadores registrando-
se ausência do vereador Sandro Junior dos Santos 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 quarta sessão ordinária da décima quinta legislatura,  neste dia 
vinte e sete. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 
para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos treze 
dias do mês de abril,  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  nº009/2021 
vindo  do  Executivo  com  pareceres  da  Comissão  de  Legislação 
Justiça  e  Redação  final  e  parecer  jurídico,  após  a  leitura  o  Sr. 
Presidente coloca em votação o parecer da comissão de Legislação 
Justiça e redação Final sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
O Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº009/2021 em votação o 
qual é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente comunica que o 
projeto  de  Lei  nº009/2021  será  autografado  e  encaminhado  ao 
Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário pra 
fazer  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº16/2021  de  autoria  dos 
vereadores Evandro e Sandro, Súmula:  Instituir o Banco Municipal 
de  Órteses,  Próteses  e  Meios  Auxiliares  de  Locomoção  para 
atendimento  as  pessoas  com  deficiências  físicas  e  dá  outras 
providências. após apresentado o Sr. Presidente comunica que o 
referido  Projeto  será  encaminhado  as  comissões  de  Legislação 
Justiça e Redação Final e Educação Saúde e Assistência Social. 
Ato continuo o Sr.  Presidente pede ao Sr. Secretário pra fazer a 
leitura  das  Indicações  nº  042,043/2021  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  comunica  que  as 
respostas dos pedidos de Informações nº002,003/2021 se encontra 



na Secretaria desta Casa de Lei para qual tiver interesse solicitar 
cópia. Sendo estas as matérias da ordem do dia O Sr. Presidente 
deixa a palavra livre, fazendo o uso da mesma o vereador Evandro 
o qual cumprimenta a todos os presentes e agradece o vereador 
Ronaldo por ter auxiliado a sessão na ausência do vereador Sandro 
e agradece o Secretário de Esporte Sidival Filho por ter auxiliado no 
corte de grama do campo do Bairro Porto Novo, fala sobre suas 
Indicações. Na sequência o Vereador Sidival cumprimenta a todos 
os  presentes  e  parabeniza  o  Sr.  Prefeito  pelas  melhorias  das 
estradas,  e  faz  uma Indicação verbal  pedindo  ensaibramento  na 
estrada da Varginha e estrada do Perau ao Km29, e reforma da 
ponte perto da fazendo do Sr. Dérson Costa e a ponte do Bairro 
Porto Novo, parabeniza a Sra. Tatiane e equipe pelos plantios de 
mudas na Secretaria de Educação, e agradece ao Sr. Presidente 
por ter reforçado seu pedido de uma cobertura no posto de saúde 
do Bairro Capelinha, agradece ao Secretario de Esporte pelo corte 
de  grama  no  campo  do  Bairro  Porto  Novo,  e  parabeniza  o  Sr. 
prefeito  e  os  funcionários  da  saúde  pelo  bom  atendimento.  Ato 
continuo o vereador Evandro faz uma Indicação verbal pedindo para 
providenciar  a  manutenção  da  Iluminação  Pública  que  estão 
queimadas no Bairro João Surá. Na sequência o vereador Claudio 
cumprimenta a todos os presentes e fala sobre as estradas e a 
reforma  da  ponte  do  bairro  Porto  Novo,  agradece  ao  vereador 
Sidival  pela Indicação e aos demais vereadores. Na sequencia o 
vereador Jackson cumprimenta a todos os presentes e fala sobre o 
mini  posto  de saúde do bairro Capelinha o qual  não pertence a 
Prefeitura e no momento não podem fazer reforma, agradece ao 
Secretario da Ação Social o Sr. Marcelo o qual cedeu um espaço 
para o atendimento,  agradece ao vereador Sidival  em nome dos 
funcionários da saúde pelos elogios e agradece ao Secretario de 
Esporte e a Secretária de Cultura pelas benfeitorias ao Município. 
Dando  continuidade  o  Sr.  Presidente  parabeniza  aos  Senhores 
vereadores pelas Indicações e parabeniza a todos os funcionários 
da saúde pelo bom trabalho que vem fazendo e ao Sr.  Prefeito, 
parabeniza  também  ao  vereador  Ronaldo  por  ter  auxiliado  na 
sessão. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. Presidente 
agradece a presença de todos e marca a próxima sessão ordinária 
para o dia 11/05/2021 e encerra a presente sessão que ao seu final 
vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário. 


