
 
                                                               
Ata da 9ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezessete dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e 
vinte e um às dezessete horas 
e trinta minutos. 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 

realizou-se a nona 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. Havendo quórum legal 

e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a 

todos os presentes e declara aberta a nona sessão ordinária da 

décima quinta legislatura, neste dia dezessete. Em seguida o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior, acontecida aos três dias do mês de agosto, após 

lida, é colocada em votação, e a mesma é aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente convida o Sr. Marcelo 

Secretario de Assistência Social para explanar sobre os Projetos de 

Lei n026,027,029/2021. Após a explanação e discussão de cada 

Projeto o Sr. Presidente pede ao Senhor Secretario para fazer a 

leitura da Súmula do Projeto de Lei nº026/2021 com parecer jurídico 

e das comissões. Projeto de Lei nº 026/2021 Súmula: Autoriza o 

poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Fomento com o Lar 

Fraterno São Vicente de Paulo, do Município de Apiaí, conforme 

especifica e dá outras providencias. O Sr. Presidente coloca em 

votação simbólica os pareceres das comissões, quem for favorável 

permaneça como esta quem for contra se manifeste. Dando 



continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura da Emenda Aditiva nº01/2021 do Projeto de Lei nº026/2021 

protocolada pela Comissão de legislação Justiça e Redação Final. 

Na sequência o Sr. Presidente coloca em discussão a Emenda 

Aditiva nº01/2021, após a discussão é colocada em votação nominal 

a Emenda o qual é aprovado. E seguir o Sr. Presidente coloca em 

votação simbólica os Projetos de Lei nº026,027,029/2021 a serem 

votados em primeiro e único turno o qual todos aprovam, e o Sr. 

Presidente coloca em primeira e única votação o Projeto de Lei 

nº026/2021 com emenda, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. O Sr. Presidente comunica que será autografado e 

encaminhado ao Executivo. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao 

Sr. secretario para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei 

nº027/2021 com parecer jurídico e das comissões. Súmula: Dispõe 

sobre a instituição da política Municipal de Assistência Social de 

Adrianópolis – PR na perspectiva do Sistema Único de Assistência 

Social e dá outras providencias. O Sr. Presidente coloca em votação 

simbólica os pareceres das comissões, quem for favorável 

permaneça como esta quem for contra se manifeste. O qual é 

aprovado. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura da Emenda Supressiva nº01/2021 e 

emenda Modificativa nº01/2021 do Projeto de Lei nº027/2021 

protocolada pela Comissão de legislação Justiça e Redação Final. O 

Sr. Presidente coloca em discussão as emendas do Projeto de Lei 

nº027/2021, após a discussão o Sr. Presidente coloca em primeira e 

única votação o Projeto de Lei nº027/2021 com as emendas, sendo 

o mesmo aprovados com sete votos favoráveis e um contra. O Sr. 

Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 

Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para 



fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei nº029/2021 com parecer 

jurídico e das comissões. Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convenio com a Prefeitura do Município de 

Apiaí/SP, visando o acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes em situação de abandono e risco. Conforme especifica 

e dá outras providências. O Sr. Presidente coloca em votação 

simbólica os pareceres das comissões, quem for favorável 

permaneça como esta quem for contra se manifeste. O qual é 

aprovado. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura da Emenda Aditiva nº01/2021 do 

Projeto de Lei nº029/2021 protocolada pela Comissão de legislação 

Justiça e Redação Final. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

emenda do Projeto de Lei nº029/2021, após a discussão o Sr. 

Presidente coloca em primeira e única votação a emenda aditiva 

nº01/2021 o qual é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente 

coloca o Projeto de Lei nº029/2021 com as emendas em votação 

nominal sendo o mesmo aprovados por unanimidade. O Sr. 

Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 

Executivo. Na sequência O Sr. Presidente da uma pausa de 15 

minutos para o descanso dos senhores vereadores. Retornando a 

ordem do dia o Sr. Presidente pede deliberação aos nobres 

vereadores para dar a palavra a um morador do bairro Vila Bela, para 

falar sobre a poluição sonora e poluição tóxica da Fábrica, o qual 

todos concordam e o senhor Presidente abre uma exceção para o Sr. 

Carlos morador do Bairro Vila Bela o qual falou que a meses veem 

sofrendo com poeira resíduos de cimento e odor muito forte que vem 

da fábrica, e que estão tendo que tirar essa camada grossa de 

resíduos em cima do carro com vinagre. Na sequência o vereador 

Sandro concorda com o Sr. Carlos e diz que essa reclamação tem 



escutado direto da população e diz que os moradores da Vila Bela 

são os mais atingidos, mas na verdade toda a sede também está 

sendo atingida, e diz que também teve que limpar seu carro com 

vinagre, agora imagine dentro do organismo inalando todo aquele pó, 

e diz que a Câmara através do Sr. Presidente deve conversar com o 

Sr. Prefeito e cobrar alguma explicação da fábrica. Ato continuo o 

vereador Sidival diz ter presenciado o mal cheiro vindo da fábrica pois 

o mesmo teve que levantar o vidro do seu carro, e diz que nas 

audiência pública que faziam diziam que não ia ter poluição porque 

é a fábrica mais moderna, e o mesmo presenciou o Ex - Prefeito do 

Município de Ribeira Sr. Ito falou que ia sim existir poluição, ai teve 

um pessoal na audiência que não gostaram do que ele falou, e agora 

a poluição que está no Município, e o mesmo gostaria que o Sr. 

Presidente convide um funcionário da Fábrica para dar explicação, e 

convidar os moradores do KM 4 e Vila Bela para participar desta 

reunião, pois disse que não pode continuar desse jeito. A seguir o 

vereador Jackson agradece as palavras do Sr. Carlos e diz já ter 

recebido várias fotos, vídeos, ligações de reclamações  com relação 

a poluição devido ao pó e ao mau cheiro e a poluição sonora, muito 

barulho durante o dia e a noite, pois esta impossível de dormir no alto 

do Km 4 e bairro Vila Bela, que isso vai virar um problema sério de 

saúde pública, que esse pó está atingindo a sede do Município 

também e o mesmo teve que lavar seu carro com vinagre para sair, 

diz então que nos pulmões isso está fazendo um estrago muito 

grande, e em relação ao barulho, por ter noites maus dormidas  

podemos ter vários problemas de saúde, os mais simples são dor no 

corpo e cansaço no dia seguinte, e os problemas  sérios como: 

obesidades, diabetes, pressão alta, câncer e inclusive desenvolver 

um AVC, pois dormiu mau aumenta cinco vezes mais a chance de 



ter um AVC, o mesmo diz ter conversado com um responsável da 

fábrica, o qual foi atras e garantiram que fariam uma reunião, e 

convocariam todos os vereadores, Secretário do Meio Ambiente, 

Prefeito e moradores para falar deste assunto, mas até hoje não 

obteve resposta, o mesmo é favorável com a palavra do vereador 

Sidival que o Sr. Presidente que convoque um dos responsáveis da 

fábrica para dar explicações para ser resolvido o problema e não ficar 

do mesmo jeito, e disse que conheceu Adrianópolis antes da fábrica 

e depois da fábrica e no quesito saúde, a fábrica só prejudicou o 

Município de Adrianópolis com poluição por conta do pó, poluição 

sonora e esse mau cheiro, o mesmo diz que a população do km4 e 

Vila Bela pode contar com seu apoio como vereador e como 

enfermeiro. Com uma parte o vereador Sandro diz que venham 

responsável pela fábrica para resolver o problema e não para apenas 

enrolar. O vereador Sidival pergunta ao nobre vereador Jackson se 

a saúde já teve reunião com a fábrica sobre esse assunto. O vereador 

Jackson disse que já teve sim. E responderam que estão vendo uma 

forma de resolver e até hoje nada foi resolvido. O vereador Evandro 

parabeniza os moradores pela iniciativa os demais vereadores pela 

mobilização o qual está sendo feita para que seja resolvido este 

problema e diz que se o Sr. Prefeito tivesse dado mais atenção as 

Indicações e Requerimentos da ex vereadora Janaína, o qual passou 

o mandato todo cobrando esse questionamento da poluição. Dando 

continuidade o Sr. Presidente diz ser vereador desde 2005   

acompanhou junto com o vereador Sidival Sandro Claudio, o qual 

acompanhou o alvará da estrada que desce a pedreira, o Projeto 

desta fabrica era para ter saído no km sete, por motivos políticos  foi 

transferido para a Vila Bela, na gestão passada que vereador Claudio 

era o Presidente, teve audiência pública, o pessoal da fábrica vieram 



se manifestar e foi cobrado essa questão da poluição, tínhamos uma 

pessoa exemplar a ex vereadora Janaina o qual sempre cobrava, diz 

estar no quinto mandato de vereador, e não conhece dentro da 

Fábrica, o mesmo diz ter um procurador Jurídico da Câmara, e 

assessor jurídico, o qual vai pedir a eles estudarem o caso para 

acionar uma denúncia deste impacto que está tendo, já foi 

conversado com o Sr. Prefeito e ele já está correndo para tomar 

providencias.   O Sr. Presidente disse que vai convocar uma 

audiência pública.  O vereador Jackson fala sobre a questão 

ambiental, o qual deveria ter uma fiscalização na explosão na 

pedreira. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei nº035/2021 com 

parecer jurídico e da comissão de legislação justiça e redação final. 

Súmula: Altera o § 1º do Art. 15 e dos § 1º e 2º do Art.16 da Lei 

Municipal nº868/2015, de 09 de junho de 2015 e da outras 

providências. O Sr. Presidente coloca em votação simbólica o 

parecer da comissão, quem for favorável permaneça como esta 

quem for contra se manifeste. O qual é aprovado. Dando 

continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura da Emenda Supressiva nº01/2021 do Projeto de Lei 

nº035/2021 protocolada pela Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final. O Sr. Presidente coloca em discussão a emenda do 

Projeto de Lei nº035/2021, após a discussão o Sr. Presidente coloca 

em primeira e única votação a emenda supressiva nº01/2021 o qual 

é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei 

nº035/2021 com a emenda em votação nominal sendo o mesmo 

aprovados por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que será 

autografado e encaminhado ao Executivo. Ato continuo o Sr. 

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



Lei nº036/2021 vindo do Executivo, Súmula: Autoriza a abertura de 

Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal para o corrente 

exercício e dá outras providências. Após apresentado o Sr. 

Presidente delibera em votação nominal a possibilidade de ser 

votado em único turno com pareceres das comissões e parecer 

jurídico, o mesmo é aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

pede ao Sr. secretario para fazer a leitura da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final, na sequência o Sr. Presidente coloca em 

votação o parecer da Comissão o qual é aprovado e o Sr. Presidente 

coloca em discussão o Projeto de lei nº036/2021, não havendo mais 

discussão o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº036/2021 em 

votação em turno único, e o mesmo é aprovado por unanimidade. O 

Sr. Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 

Executivo. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer 

a leitura do Projeto de Lei nº039/2021 de autoria dos vereadores 

Evandro, Sidival, Fernando Polli e Sandro. Após a apresentação o 

Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei nº039/2021as Comissões 

de legislação Justiça e Redação Final e Educação Saúde e 

Assistência Social. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 040/2021 de 

autoria dos vereadores Evandro, Sidival, Fernando Polli e Sandro. 

Após a apresentação o Sr. Presidente encaminha o Projeto de Lei 

nº040/2021 as Comissões de Legislação Justiça e Redação Final. 

Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a 

leitura do Pedido de informação nº006/2021 de autoria do vereador 

Evandro e Sandro. O Sr. Presidente pergunta aos nobres vereadores 

se gostariam de falar sobre seu Pedido de Informação, os quais 

fazem suas explanações e na sequencia o Sr. Presidente coloca em 

votação nominal o Pedido de Informação nº006/2021 e o mesmo é 



aprovado, e o Sr. Presidente comunica que será encaminhado ao 

Executivo. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer 

a leitura do Pedido de informação nº007/2021 de autoria do vereador 

Evandro e Sandro. O Sr. Presidente pergunta aos nobres vereadores 

se gostariam de falar sobre seu Pedido de Informação, os quais 

fazem suas explanações e na sequencia o Sr. Presidente coloca em 

votação nominal o Pedido de Informação nº007/2021 e o mesmo é 

aprovado, e o Sr. Presidente comunica que será encaminhado ao 

Executivo. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer 

a leitura das Indicações nº060,061,062,063,064,065/2021 de autoria 

do vereador Jackson, após a leitura o Sr. Presidente pergunta ao 

vereador se gostaria de falar sobre suas Indicações e o mesmo faz 

suas explanações. O vereador Jackson faz uma Indicação verbal 

reforçando uma Indicação já feita do vereador Sandro para que seja 

providenciada mão dupla das Ruas Alcides Batista Dias e Benedito 

Batista Dias, e mão única na Rua Tósio Ogata. O vereador Sidival 

faz reclamações das lombadas muito altas nos bairros. A seguir o Sr. 

Presidente comunica que suas Indicações serão encaminhadas ao 

Executivo. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura da Indicação nº066/2021 de autoria dos vereadores 

Evandro, Sidival, Fernando Polli, Sandro e Ruy, após a leitura o Sr. 

Presidente pergunta aos vereadores se gostaria de falar sobre 

Indicação. A seguir o Sr. Presidente comunica que a Indicação será 

encaminhada ao Executivo. Na sequência o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretario para fazer a leitura da Indicação nº067/2021 de autoria 

do vereador Ronaldo, após a leitura o Sr. Presidente pergunta ao 

vereador se gostaria de falar sobre sua Indicação e o mesmo faz sua 

explanação. A seguir o Sr. Presidente comunica que a Indicação será 

encaminhada ao Executivo. O Sr. Presidente faz entregas das 



carteiras de vereadores para os colegas. Sendo essas as matérias 

da ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso 

da mesma o vereador Sidival agradece ao Sr. Presidente pela 

carteira. O vereador Mauro cumprimenta a todos os presentes e faz 

uma leitura de um oficio enviado ao do Deputado Aroldo Martins, e a 

resposta do Deputado o qual conseguiu uma verba de 220 mil reais 

para aquisição de uma ambulância quando ainda era Secretário de 

Transporte. Dando continuidade o vereador Jackson da os parabéns 

ao vereador Mauro e ao Deputado em nome de todos da saúde e da 

população de Adrianópolis. A seguir o vereador Sandro pede uma 

informação ao vereador Jackson por ele ser funcionário da saúde, 

sobre o aparelho de raio x o qual fazem dez anos que foi ganho e 

ainda não foi instalado, O vereador Jackson responde dizendo que o 

técnico já está na unidade de saúde fazendo a instalação, o qual fez 

uma Indicação pedindo essa instalação do aparelho de raio x. o 

vereador Sandro diz que o trabalho está começando e não 

continuando, e diz também já ter feito várias Indicações pedindo a 

instalação desse raio x. A seguir o vereador Jackson diz ter recebido 

uma verba para um aparelho de ultrassom para a unidade de saúde 

da sede. Na sequência o vereador Sandro faz um comentário sobre 

um veículo da saúde que foi roubado e tombado na estrada da barra 

Grande. A seguir o vereador Jackson diz que que realmente foi 

furtado esse veículo. Na sequência o vereador Sidival parabeniza o 

vereador Mauro por ter conseguido a ambulância. Dando 

continuidade o vereador Evandro agradece aos colegas vereadores 

por terem aprovado o Projeto de Lei nº035/2021 de sua autoria e os 

pedidos de Informações, parabeniza os vereadores pelas Indicações 

e ao vereador Mauro pela emenda, agradece o vereador Jackson por 

ter atendido seu pedido, e faz uma Indicação verbal para que as 



doses da vacina que estão sendo guardadas para a segunda dose, 

sejam antecipadas. O vereador Jackson faz uma explanação sobre 

as vacinas. Dando continuidade o Sr. Presidente parabeniza os 

senhores vereadores, e ao vereador Mauro pela verba recebida do 

deputado. Apos o presidente discorrer sobre o assunto relacionado a 

patrimônio, o vereador Evandro solicita um aparte, ao qual 

parabeniza o presidente pela gestão de controle de patrimônio em  

que ele vem fazendo nesta casa lei e ainda , outrossim, levanta um 

questionamento em que não recorda de que o executivo tenha  

cumprido o que prevê o inciso XIII do artigo 66 da LOM, que diz: 

Compete ao Prefeito, enviar a Câmara Municipal até quinze de abril, 

a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo;  ato 

continuo o vereador Evandro diz que a única coisa que teve foi 

audiência pública que se refere exclusivamente a metas fiscais 

cumprindo o que prevê a lei de responsabilidade fiscal e nesta 

prestação de contas poderiam incluir tudo o que diz respeito a 

patrimônio o que está faltando, o que está indisponível etc.. Ninguém 

mais fazendo o uso da palavra o Sr. Presidente marca a próxima 

sessão ordinária para o dia 31/08/2021 e encerra a presente sessão 

que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 
 

 


