
 
                                                               
Ata da 6ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
quinze dias do mês de junho 
do ano de dois mil e vinte e um 
às dezessete horas e trinta 
minutos. 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, 

realizou-se a sexta 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 Evandro Gonçalves Pontes, Ivan Teixeira de 

Morais e Sandro Junior dos Santos os quais justificaram suas faltas. 

Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. 

Presidente cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a 

sexta sessão ordinária da décima quinta legislatura, neste dia quinze. 

Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos onze dias do mês 

de maio, após lida, é colocada em votação a qual é aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº013/2021 vindo do Executivo, 

o qual já foi aprovado em primeiro turno. 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 a pandemia causada pelo 

novo coronavírus – SARS COVID-19. São normas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde e amplamente difundidas pela mídia. Dando 

continuidade o Sr. Presidente coloca o referido Projeto em discussão 



não havendo discussão coloca em segunda votação o qual é 

aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente comunica que o Projeto 

de Lei nº013/2021 será autografado e encaminhado ao Executivo. Na 

sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 

do Projeto de Lei nº 020/2021 Súmula: Autoriza a abertura de Crédito 

Adicional Especial – Superavit Financeiro e Excesso de Arrecadação 

ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá outras 

providencias. Após apresentado o Sr. Presidente coloca o referido 

Projeto em discussão, não havendo discussão o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura do projeto de Lei nº022/2021 de autoria do 

Executivo Súmula:  Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar 

cargos para empregos públicos por Processo Seletivo Simplificado e 

contratar por tempo determinado e por excepcional interesse público, 

nos termos do art.37, IX da Constituição Federal e inciso IX do art.66 

da Lei Orgânica Municipal e da outras providencias. Na sequência o 

Sr. Presidente coloca em discussão após discussão coloca em 

deliberação a possibilidade do Projeto de Lei nº022/2021 ser votado 

em primeiro e único turno o qual todos concordam e o Sr. Presidente 

coloca o referido Projeto de Lei em votação nominal o qual é 

aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que será 

autografado e encaminhado ao Executivo.  Na sequência o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto de 

lei nº021/2021 vindo do Executivo Súmula: Dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal de turismo – COMTUR e do fundo Municipal 

de Turismo – FUMTUR, e dá outras providências. Após apresentado 

o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei será encaminhado as 

Comissões de Legislação Justiça e Redação final, Obras Serviços 



Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Dando continuidade o 

Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto 

de Lei nº 023/2021 de autoria do vereador Evandro e vereador 

Sandro. Súmula: Dispões sobre a Isenção do pagamento da CCIP- 

Contribuição para o custeio da iluminação pública, aos idosos e 

aposentados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de 

idade e da outras providencias. Após apresentado o Sr. Presidente 

comunica que o Projeto de Lei será encaminhado as Comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. A 

seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do 

Oficio nº 583/2021 do Tribunal de Contas referente a Prestação de 

Contas do exercício financeiro de 2019 do Executivo. O Sr. 

Presidente comunica que deixara a disposição dos senhores 

vereadores a Prestação de Contas referente ao ano de 2019 para 

analise por 60 dias e em seguida entrara em pauta para a primeira 

votação. Sendo essas a matéria da ordem doa dia o senhor 

Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso dela o vereador 

Sidival o qual cumprimenta a todos os presentes  e pede um minuto 

de silencio pelo falecimento de sua mãe e pelo os amigos perdidos 

pelo Covid- 19, agradece o bom trabalho da advogada Dra Cibele, 

pelo bom atendimento ao Município, agradece também aos 

funcionários da saúde no setor do covid pelo bom atendimento, e faz 

umas Indicação verbal, 1º pedido : melhorias na manutenção da 

estrada que chega a residência do Sr. Gonçalo de Freitas no Bairro 

Pinhalzinho, pois a estrada se encontra em péssimas condições. 2º 

pedido: manutenção das ruas da Vila Lica no Bairro Barra Grande. 3º 

pedido: manutenção ensaibramento na estrada do Bairro Ribeirão do 

Rocha. 4º pedido:  sugerir que seja oferecido alimentação aos 

acompanhantes e pacientes que viajam a consultas. 5º pedido: 



sugerir que seja oferecido lanches aos acompanhantes de pacientes 

que estão sobre observação no Posto de Saúde. 6º que seja 

providenciado melhorias nas estradas dos produtores de canaviais e 

outros produtos agrícolas os quais sofrem para retiradas de seus 

produtos, 7º pedido: que seja providenciada mais uma caixa d´água 

com mais de dez mil litros para suprir o abastecimento de água no 

Bairro Barra Grande. Agradece aos amigos pelo apoio que teve 

enquanto estava em isolamento.   O Sr. Presidente comunica que as 

Indicações verbais do vereador Sidival serão encaminhadas ao 

executivo. A seguir o vereador Jackson cumprimenta a todos os 

presentes e faz de suas palavras a do verador Sidival em relação ao 

trabalho da Ação Social e a Dra. Cibele, e deixa sua condolência ao 

vereador Sidival pelo falecimento de sua mãe, fala sobre o Projeto de 

Lei referente as multas e sobre o Projeto de Lei referente ao processo 

seletivo parabeniza o sr. Prefeito, e diz ao vereador Sidival que tem 

todo seu apoio as Indicações. Na sequência o vereador Claudio Raab 

cumprimenta a todos os presentes e deixa sua condolência o 

vereador Sidival pelo falecimento de sua mãe, e fala sobre um oficio 

de autoria do mesmo vereador Claudio Raab e vereador Ruy 

Taverna, ao Deputado Toninho Wandscheer referente aquisição de 

um trator agrícola. O Sr. Presidente faz a leitura do Oficio nº001/2021 

ao Deputado Toninho Wandscheer. Dando continuidade o vereador 

Ronaldo cumprimenta a todos os presentes e deixa sua condolência 

ao vereador Sidival e aos colegas que perderam seus entes queridos 

pela covid. Agradece ao Sr. Prefeito por ter atendido suas Indicações 

e parabeniza pelo trabalho bem feito ao Município em relação as 

estradas. A seguir o Sr. Presidente deixa sua condolência ao 

vereador Sidival pelo falecimento de sua mãe, e faz um apelo para a 

população se cuidar se proteger. Ninguém mais fazendo o uso da 



palavra o Sr. Presidente marca a próxima sessão ordinária para o dia 

29/06/2021 e encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada 

pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 
 

 


