
 
                                                               
Ata da 7ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
vinte e nove dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte 
e um às dezessete horas e 
trinta minutos. 

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

realizou-se a sétima 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 e Claudio Raab 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 sétima sessão ordinária da décima 

quinta legislatura, neste dia vinte e nove. Em seguida o Sr. Presidente 

pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 

acontecida aos quinze dias do mês de junho, após lida, é colocada 

em votação, o vereador Sidival pede retificação em sua Indicação 

verbal, para que seja fornecidos alimentação aos acompanhantes e 

pacientes que viajam a consultas, e a mesma é aprovada por 

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

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº020/2021 vindo do Executivo, 

o qual já foi aprovado em primeiro turno. Súmula: Autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial – Superavit Financeiro e excesso de 

Arrecadação ao Orçamento Municipal para o corrente Exercício e dá 

outras providências. O Senhor Presidente coloca em segunda e 

última votação o Projeto de Lei nº020/2021 o qual é aprovado por 



unanimidade. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº021/2021 vindo do Executivo 

com parecer jurídico e das Comissões, após apresentado o Sr. 

Presidente convida a Secretaria de Turismo Sra. Tatiane para dar 

uma explanação sobre o referido Projeto. Na sequencia o Sr. 

Presidente coloca em discussão, após a discussão coloca em 

votação os pareceres sendo o mesmo aprovado, dando continuidade 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação nominal o Projeto de lei 

nº 021/2021 sendo aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura dos Projetos 

de Leis nº 025,026,027,028,029/2021. O Sr. Secretário faz a leitura 

do Projeto de Lei nº025/2021 após apresentado comunica que será 

encaminhado às comissões de Legislação Justiça e Redação Final, 

e Finanças e Orçamento. Dando continuidade o Sr. Secretário faz a 

leitura do Projeto de Lei nº026/2021 após apresentado comunica que 

será encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação 

Final, e Finanças e Orçamento. A seguir o Sr. Secretario faz a leitura 

do Projeto de Lei nº027/2021 após apresentado comunica que será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final, 

Finanças e Orçamento, e Educação, Saúde e Assistência Social. Na 

sequencia o Sr. Secretario faz a leitura do Projeto de Lei nº028/2021 

após apresentado comunica que será encaminhado as comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, e 

Educação, Saúde e Assistência Social. Ato continuo o Sr. Secretário 

faz a leitura do Projeto de Lei nº029/2021 após apresentado 

comunica que será encaminhado as comissões de Legislação Justiça 

e Redação Final, e Finanças e Orçamento.  Na sequência o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura das Indicações 

nº052,053,054,056,057,058,059/2021 de autoria do vereador 



Evandro, após as leituras das Indicações o Sr. Presidente pergunta 

ao vereador se deseja falar sobres suas Indicações, o qual faz suas 

explanações. E o Sr. Presidente comunica que as Indicações serão 

encaminhadas ao Executivo. O Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura do convite do SESC SAÚDE DA MULHER. Sendo 

essas as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra 

livre, fazendo o uso dela o vereador Evandro o qual cumprimenta a 

todos os presentes e faz um breve agradecimento ao Sr. Secretário 

de Saúde Alex pelo bom atendimento, agradece primeiramente a 

Deus segundo aos médicos e equipe da saúde pelo bom atendimento 

o qual esteve com a covid e foi muito bem atendido, e pede para ser 

feito uma corrente de oração pelo colega vereador Ivan o mesmo se 

encontra internado. Ato continuo o vereador Jackson cumprimenta a 

todos os presentes e agradece o vereador Evandro pelas palavras 

em nome da equipe da saúde, e parabeniza o Sr. Prefeito pelo bom 

atendimento a saúde do Município pelas contratações de médicos, 

pela manutenção da estrada da Ilha Rasa e do Rocha, parabeniza a 

Secretária da Cultura e Turismo Sra.Tatiane. Na sequencia o 

vereador Sidival cumprimenta a todos os presentes, deseja melhoras 

ao colega vereador Ivan o qual se encontra internado, agradece toda 

a equipe da saúde de Adrianópolis pelo bom atendimento que teve 

enquanto se encontrava com a covid, agradece pelas melhorias nas 

estradas dos Bairros Laranjal, Rocha, e diz que os moradores do 

Bairro Rocha precisam de uma condução para traze-los ao médico. 

Agradece ao vereador Jackson por ter atendido seu pedido e 

disponibilizado uma enfermeira para atender sua sogra em sua 

residência o qual se encontra acamada. Parabeniza o Sr. Presidente 

por ter feito uma sala para os nobres vereadores. E faz um breve 

comentário sobre uma Indicação que fez sobre a água do Bairro 



Laranjal, e o Sr. Prefeito irá atende-lo, e diz que um cidadão falou 

que foi ele quem fez este mesmo pedido. Na sequencia agradece o 

Sr. Prefeito por ter atendido seu pedido da manutenção da ponte no 

Sr. Dércio Costa no Bairro Porto Novo. Ato contínuo o vereador 

Sandro Santos agradece a Deus por tê-lo conduzido até o dia de 

hoje, e pede a Deus por aqueles que estão internado com covid 

inclusive o vereador Ivan. Parabeniza o Sr. Presidente pela condução 

dos trabalhos neste primeiro semestre. Dando continuidade o Sr. 

Presidente agradece a todos os vereadores pelo apoio e fala sobre 

as Indicações do vereador Evandro, comunica que serão 

encaminhadas ao Executivo, e fala sobre a covid os vereadores 

Sidival e Evandro que tiveram o qual muito se preocupou, e pede 

orações pelo colega vereador Ivan o qual está internado. E deixa uma 

mensagem ao Sr. Prefeito que valorize os vereadores que os pedidos 

que estão sendo feito é para o bem do Município. A seguir o vereador 

Jackson agradece e parabeniza o Sr. Presidente pelo primeiro 

semestre de trabalho desta casa de Lei. Ninguém mais fazendo o uso 

da palavra o Sr. Presidente comunica que os vereadores entrarão de 

recesso, e marca a próxima sessão ordinária para o dia 03/08/2021 

e encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. 

Presidente e Sr. Secretário.  

 
 

 


