
 
                                                               
Ata da 10ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
trinta e um dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e 
vinte e um às dezessete horas 
e trinta minutos. 

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

realizou-se a décima 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 décima sessão ordinária da 

décima quinta legislatura, neste dia trinta e um. Em seguida o Sr. 

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

sessão anterior, acontecida aos dezessete dias do mês de agosto, 

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

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente delibera em plenário a 

possibilidade de marcar uma sessão extraordinária após 15 minutos 

do termino da sessão ordinária para discussão e primeira votação da 

Prestação de Contas do Executivo do exercício de 2019, o qual é 

aprovado. Dando continuidade o Sr. Presidente comunica que o 

parecer da Comissão de educação Saúde e Assistência Social, 

referente ao Projeto de Lei nº 039/2021 não foi apresentado, 

considerando também que o prazo para elaboração do parecer é de 

quinze dias, nos termos do artigo 53 do regimento Interno, e que esse 

prazo ainda não transcorreu, e o mesmo retirou o Projeto de Lei 

nº039/2021 da pauta. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Senhor 



Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº037/2021 Súmula: 

Autoriza o poder Executivo Municipal a contratar operações de 

crédito com a Agencia de Fomento do Paraná S.A. após apresentado 

o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei nº037/2021 será 

encaminhado as Comissões de Legislação Justiça e Redação Final, 

Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Públicos, agroindústria, 

comercio e Turismo.  Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº038/2021 Súmula: 

Dispõe sobre a criação de programa de aprendizagem denominado 

aprendiz que insere adolescentes e jovens, preferencialmente 

assistidos pelos Projetos Municipais no Mercado de Trabalho. Após 

apresentado o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei 

nº038/2021 será encaminhado as Comissões de Legislação Justiça 

e Redação Final, Educação Saúde Assistência Social e Finanças e 

Orçamento.  A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura do Projeto de Lei nº041/2021 Súmula: Inclui no 

calendário oficial de Adrianópolis o dia Municipal do Evangélico e dá 

outras previdências. Após apresentado o Sr. Presidente comunica 

que o Projeto de Lei nº041/2021 será encaminhado as Comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final. Dando continuidade o Sr. 

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

Lei nº042/2021 Súmula: Inclui no calendário oficial de Adrianópolis o 

dia Municipal do Círculo de Oração e dá outras previdências. Após 

apresentado o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei 

nº042/2021 será encaminhado as Comissões de Legislação Justiça 

e Redação Final.  Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº043/2021 Súmula: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa com 

informações sobre despesas em eventos promovidos, patrocinados 



ou com emprego de dinheiro público, e dá outras providências. Após 

apresentado o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei 

nº043/2021 será encaminhado as Comissões de Legislação Justiça 

e Redação Final. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura das Indicações nº068,069,070/2021 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 

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

será encaminhada ao Executivo.   Na sequencia o Sr. Presidente 

pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura das Indicações 

nº071,072,073/2021 de autoria do vereador Evandro, após a leitura 

o Sr. Presidente pergunta ao vereador se gostaria de falar sobre suas 

Indicações e o mesmo faz sua explanação. A seguir o Sr. Presidente 

comunica que a Indicação será encaminhada ao Executivo. A seguir 

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

Indicações nº074,075,076,077/2021 de autoria do vereador Sidival, 

após a leitura o Sr. Presidente pergunta ao vereador se gostaria de 

falar sobre suas Indicações e o mesmo faz sua explanação. A seguir 

o Sr. Presidente comunica que a Indicação será encaminhada ao 

Executivo. Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. Presidente 

deixa a palavra livre, fazendo o uso da mesma o vereador Fernando 

Polli cumprimenta a todos os presentes e diz ter ficado calado por um 

tempo, pois sofreu bastante, e faz um comentário do qual recebeu 

um pedido de um eleitor para ajuda lá com condução até a unidade 

de saúde, e a mesma contou que não tinha contato da saúde pois 

tinham bloqueado ela. Na sequência o vereador Fernando diz ter 

visto no jornal a inauguração do aparelho raio x, o qual o Sr. Prefeito, 

Sr. Alex Secretário da Saúde, vereador Jackson e o Sr. Juliano 

Técnico de raio x e os mesmos estavam todos de máscaras. Dando 



continuidade o vereador Fernando ficou indignado em ter visto o 

médico em uma foto com o Sr. Prefeito em redes sociais sem 

máscaras.  Em seguida faz um breve comentário sobre a excelente 

saúde do Município. Agradece o vereador Jackson por ter ligado a 

ele para tomar a vacina da febre amarela. Parabeniza o vereador 

Mauro e diz ser muito bem vindo nesta casa de Leis, parabeniza o 

Secretario da Ação Social Marcelo, a Secretária da Cultura Tatiane, 

por terem vindo nesta Casa de Leis, para dar explicação sobre seus 

Projetos.  Agradece a Deus por tudo o que passou, pela esposa, sua 

filha Janaina o qual sempre está apoiando e assessorando em seus 

documentos, ao seu filho Jorge e sua nora Giliane por estarem 

sempre ao seu lado, agradece o vereador Sidival e sua família por 

ter dado todo seu apoio. E diz que o que tiver que pagar pelos seus 

erros ele vai pagar, mas tem certeza que aquilo que as pessoas 

passaram na hora certa dará a resposta junto com seu advogado com 

muita fé em Deus. Dando continuidade o vereador Sidival 

cumprimenta a todos os presentes, agradece o vereador Fernando 

Polli pelas palavras e diz que o vereador Fernando Polli está 

batalhando pelo povo, e diz estar com o mesmo até o fim nesta 

batalha. E faz um breve comentário sobre a estrada do Bairro Rocha 

o qual se encontra em ótimas condições, agradece o Sr. Prefeito e a 

equipe de transportes, parabeniza o Sr. Prefeito pelas melhorias da 

estrada   do Bairro laranjal, e agradece o Sr. Prefeito por ter atendido 

seu pedido em relação a estrada do laranjal, e iluminação pública e 

agradece o Sr. Prefeito e ao Secretário de Esporte Sidinho pela 

reforma da quadra de esportes Anibal Cury, e ao Secretário da 

Agricultura pelo bom trabalho. Faz uma Indicação verbal pedindo 

internet para Secretaria de Agricultura, e um posto de atendimento 

da Copel, e diz que o Sr. Vandir está sendo um dos melhores 



Prefeito. O Sr. Presidente diz que já anotou sua Indicação verbal. Na 

sequência o vereador Sandro cumprimenta a todos os presentes e 

parabeniza os vereadores Evandro e Mauro pelos Projetos de Lei de 

suas autorias. Parabeniza os colegas vereadores pelas Indicações 

dizendo ser coisas boas para o Município. Faz um comentário sobre 

Projeto de Lei que foi retirado sobre os Remanescentes Quilombola. 

E sobre o oficio do executivo em reposta dos Pedidos de Informações 

do mesmo. Faz uma Indicação verbal, pedindo manutenção da Torre 

da Tim. Na sequência o vereador Jackson cumprimenta a todos os 

presentes, parabeniza os colegas vereadores pelas Indicações, 

concorda com o vereador Sandro com a manutenção da torre da Tim, 

fala da saúde o qual trabalha sempre para melhorias do povo, e diz 

que já está sabendo que estão providenciando a internet da 

agricultura e do posto de atendimento da Copel. O vereador Claudio 

cumprimenta a todos os presentes e faz um breve comentário sobre 

a internet da agricultura e o posto de atendimento da Copel o qual 

também já ouviu falar que já está sendo providenciado. 

Providenciado. A seguir o vereador Mauro também faz comentário 

sobre a importância do posto de atendimento da Copel. Ato continuo 

o vereador Evandro cumprimenta a todos os presentes e parabeniza 

os colegas vereadores pelas as Indicações, e diz que já estão 

próximo das 100 indicações. Fala sobre o PPA o qual o Executivo 

ainda não envio ao Legislativo. E sobre a LDO e LOA. E sobre o 

Oficio do Executivo nº268/2021 resposta dos pedidos de informações 

de sua autoria. Dando continuidade o Sr. Presidente faz um relato 

dando explicação ao colega vereador Evandro, e diz que gostaria que 

a Presidente dos Quilombolas viesse nesta casa de Leis dar uma 

explicação. E faz uma explanação sobre toda a matéria da ordem do 

dia. O vereador Jackson fala sobre a vacinação da covid. O vereador 



Evandro faz Requerimento verbal solicitando cópia do oficio que o 

executivo enviou solicitando para que fosse retirado o projeto de sua 

autoria referente a Associação Quilombola. Ninguém mais fazendo o 

uso da palavra o Sr. Presidente marca a próxima sessão ordinária 

para o dia 14/09/2021 e encerra a presente sessão que ao seu final 

vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 
 

 


