
 
                                                               
Ata da 11ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
quatorze dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e 
vinte e um às dezessete horas 
e trinta minutos. 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, 

realizou-se a décima primeira 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 primeira sessão 

ordinária da décima quinta legislatura, neste dia quatorze. Em 

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

da ata da sessão anterior, acontecida aos trinta e um dias do mês de 

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

unanimidade. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Senhor 

Secretário para fazer a leitura da inscrição do vereador Evandro. O 

Sr. Presidente concede o tempo de cinco minutos para cada inscrito. 

O Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a leitura do Projeto 

de Lei nº041/2021 com parecer jurídico e da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final. Em seguida o Sr. Presidente coloca em 

votação o parecer da Comissão, quem for favorável permaneça como 

está, quem for contra se manifeste, o qual é aprovado, em seguida 

coloca para ser votado em turno único e o mesmo é aprovado. Na 

sequência o Sr. Presidente convida os pastores, Osmar e Carlos para 

falar sobre os Projetos. Dando continuidade o Sr. Presidente coloca 



em discussão o Projeto de Lei nº041/2021, após discutido o Sr. 

Presidente coloca em votação em turno único nominal o Projeto de 

lei nº041/2021 sendo o mesmo reprovado com cinco votos contra e 

três votos favoráveis. O Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei 

nº041/2021 foi reprovado e será arquivado. Ato contínuo o Sr. 

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

Lei nº042/2021 com parecer jurídico e da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final. Em seguida o Sr. Presidente coloca em 

votação o parecer da Comissão, quem for favorável permaneça como 

está, quem for contra se manifeste, o qual é aprovado, em seguida 

coloca para ser votado em turno único e o mesmo é aprovado. Na 

sequência o Sr. Presidente convida os pastores, Sidney e Edu para 

falar sobre os Projetos. Dando continuidade o Sr. Presidente coloca 

em discussão o Projeto de Lei nº042/2021, após discutido o Sr. 

Presidente coloca em votação em turno único nominal o Projeto de 

lei nº042/2021 sendo o mesmo reprovado com cinco votos contra e 

três votos favoráveis. O Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei 

nº042/2021 foi reprovado e será arquivado. A seguir o Sr. Presidente 

pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura das Indicações 

nº079,080/2021 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 as Indicações serão encaminhadas ao Executivo. A 

seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da 

Indicação nº081/2021 de autoria do vereador Claudio, 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. A seguir 

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



Indicações nº082,083,084,085,086/2021 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 as Indicações 

serão encaminhadas ao Executivo. A seguir o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura das Indicações nº087,088/2021 de 

autoria do vereador Mauro, 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 as 

Indicações serão encaminhadas ao Executivo. O Sr. Presidente 

comunica os senhores vereadores que o Executivo já protocolou o 

Projeto de Lei nº044/2021 PPA e o Projeto de Lei nº045/2021 LDO 

no qual está em análise contábil e jurídico.  Sendo essas as matérias 

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

da mesma o vereador Jackson cumprimenta a todos os presentes e 

parabeniza os vereadores pelas Indicações, e agradece o Sr. Prefeito 

por ter atendido a sua solicitação do manilhamento do Bairro 

Barrinha. Na sequência o vereador Sidival cumprimenta a todos os 

presentes e fala sobre um pedido que já fez sobre esgoto do bairro 

Vila Mota. E diz ao Sr. Presidente sobre a Comissão Permanente o 

qual a Comissão de Finanças e Orçamento tem três vereadores do 

mesmo partido, sendo Presidente Sidival, Relator Sandro, Membro 

Evandro, o qual diz estar descumprindo o Regimento Interno, e o 

mesmo pede para ser analisado. O Sr. Presidente delibera em 

plenário uma Indicação de colocar um vereador de outro partido para 

fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento. O qual é 

colocado em plenário, e todos concordam em ficar a Comissão de 

Finanças e Orçamento como vereador Sidival Presidente, vereador 

Evandro Relator e vereador Mauro Membro, para fazer parte da 



Comissão de Finanças e Orçamento, substituindo o vereador Sandro 

pelo vereador Mauro. Dando continuidade o Sr. Presidente pergunta 

se tem alguma objeção em outras comissões, e todos concordam 

como está. O vereador Sidival fez uma crítica acalorada relacionada 

ao transporte da secretaria de saúde do município. Ato contínuo o 

vereador Fernando Polli cumprimenta a todos os presentes e 

parabeniza o Secretário de Esporte Sidinho Souza o qual foi um 

excelente vereador. O vereador Sidival fica grato ao vereador 

Fernando pelos elogios ao seu filho, e agradece o mesmo vereador 

por ter dado a cara a tapa na área da saúde, pois agora o povo está 

sendo bem atendido nos plantões na unidade de saúde.   Na 

sequência o vereador Jackson parabeniza o Secretário de Esporte 

Sidinho Souza e toda sua equipe. A seguir o Sr. Presidente 

parabeniza os colegas vereadores pelas Indicações e fala a respeito 

das reprovas dos Projetos de Lei nº 041,042/2021. A seguir o 

vereador Claudio faz uma proposta em fazer uma Indicação ou 

Requerimento para ser analisado o feriado do dia do Evangélico.   Na 

sequência o vereador Evandro diz que a comunidade evangélica 

pode contar sempre com ele, e que não sai desta sessão com 

sentimento de derrota, muito pelo contrário, sai fortalecido. Ninguém 

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

sessão ordinária para o dia 28/09/2021 e encerra a presente sessão 

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

 
 

 


