
 
                                                               
Ata da 13ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezenove dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e 
vinte e um às dezessete horas 
e trinta minutos. 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, 

realizou-se a décima terceira 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 terceira sessão 

ordinária da décima quinta legislatura, neste dia dezenove. Em 

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

da ata da sessão anterior, acontecida aos vinte e oito dias do mês de 

setembro, 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 do Projeto de Lei nº049/2021 Súmula: 

Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do 

Município de Adrianópolis; fixa o limite máximo para a concessão de 

aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o 

art.40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de 

benefícios de previdência complementar; e dá outras providências. 

Após a leitura o Sr. Presidente declara apresentado e comunica que 

o Projeto de lei nº049/2021 será encaminhado as comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ato 

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



do Projeto de Lei nº050/2021 Súmula: Dispõe sobre a Isenção de 

pagamento de taxas de inscrição em concurso públicos aos doadores 

de sangue, e dá outras providências. Após a leitura o Sr. Presidente 

declara apresentado e comunica que o Projeto de lei nº050/2021 será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final, 

Finanças e Orçamento e Educação Saúde e Assistência Social. 

dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura do Projeto de Lei nº 051/2021 Súmula: Institui no 

calendário oficial do Município, o mês de conscientização, orientação 

e combate as fake News. Após a leitura o Sr. Presidente declara 

apresentado e comunica que o Projeto de lei nº051/2021 será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final. 

Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura do Projeto de Lei nº054/2021 Súmula: Autoriza a abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no 

valor de R$310.375,00 (trezentos e dez mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), e dá outras providencias. Após a leitura o Sr. Presidente 

declara apresentado e comunica que o Projeto de lei nº054/2021 será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final, 

Finanças e Orçamento. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº055/2021 Súmula: 

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – 

Programa vigente, no valor de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais), 

e dá outras providencias. Após a leitura o Sr. Presidente declara 

apresentado e comunica que o Projeto de lei nº055/2021 será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final, 

Finanças e Orçamento. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº056/2021 Súmula: 

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – 



Programa vigente, no valor de R$334.250,00 (trezentos e trinta e 

quatro mil e duzentos e cinquenta reais), e dá outras providencias. 

Após a leitura o Sr. Presidente declara apresentado e comunica que 

o Projeto de lei nº056/2021 será encaminhado as comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Na 

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

do Projeto de Lei nº057/2021 Súmula: Autoriza a abertura de Crédito 

Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais), e dá outras providencias. Após a 

leitura o Sr. Presidente declara apresentado e comunica que o 

Projeto de lei nº057/2021 será encaminhado as comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Dando 

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

leitura do Projeto de Lei nº058/2021 Súmula: Autoriza a abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no 

valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), e dá outras 

providencias. Após a leitura o Sr. Presidente declara apresentado e 

comunica que o Projeto de lei nº057/2021 será encaminhado as 

comissões de Legislação Justiça e Redação Final, Finanças e 

Orçamento. O Sr. Presidente coloca em votação nominal o pedido de 

urgência dos Projetos de Lei nº049,054,055,056,057,058/2021 sendo 

aprovado por unanimidade. O vereador Evandro faz algumas 

considerações referentes aos projetos e faz um Requerimento verbal 

pedindo para que na votação dos Projetos de Lei seja colocado 

primeiro em votação o projeto de lei nº058/2021 antes do Projeto de 

lei nº057/2021 porque o PL 58 está falando da aquisição e o PL 57 

do complemento, não podendo inverter a ordem lógica. O Sr. 

Presidente comunica que assim que estiver pronto os pareceres das 

Comissões, será marcada a sessão extraordinária para votação dos 



Projetos de Lei. E declara aprovado a votação do pedido de urgência 

dos Projetos de Lei. Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura da moção de Congratulação e 

aplausos nº003/2021 de autoria do vereador Evandro. O vereador 

Evandro pede ao Sr. Presidente para fazer a leitura de sua moção. 

Após a leitura o Sr. Presidente parabeniza o vereador Evandro pela 

Moção e declara apresentada. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura das Indicações nº091,092,096/2021 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 suas explanações. E o Sr. Presidente comunica que as 

Indicações serão encaminhadas ao Executivo. Na sequência o Sr. 

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

nº094,095/2021 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 suas explanações. E o Sr. Presidente 

comunica que as Indicações serão encaminhadas ao Executivo. A 

seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a leitura das 

Indicações nº097,098,099,100/2021 de autoria do vereador Ronaldo. 

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

falar sobre suas Indicações e o mesmo faz suas explanações. E o Sr. 

Presidente comunica que as Indicações serão encaminhadas ao 

Executivo. O vereador Sandro pede ao Sr. Presidente para que seja 

aplaudida a Moção de Congratulação ao dia dos Professores. Sendo 

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

livre, fazendo o uso da mesma o vereador Jackson o qual 

cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o vereador Evandro 

pela homenagem aos Professores, parabeniza os Professores e aos 

profissionais Médicos pelo seu dia. Parabeniza a equipe da Ação 



Social pelo Projeto Superação que estão desenvolvendo no 

Município.  E fala sobre a rede de água do Bairro Pinhalzinho que o 

vereador Sidival tem seu total apoio nesta questão. A seguir o 

vereador Sidival cumprimenta a todos os presentes e parabeniza a 

todos os Professores, e aos médicos e pede aplausos aos Médicos 

pelo seu dia. E pede ao Sr. Prefeito para que esteja vendo junto com 

o Secretário de obras sobre o asfalto da Barra Grande o qual já está 

com crateras. Parabenizas os vereadores pelas Indicações ao Sr. 

Presidente pelo bom trabalho.  Ato continuo o vereador Jackson 

parabeniza o Secretário de Esporte Sidival Filho pelo bom trabalho 

que vem fazendo. Na sequência o vereador Evandro cumprimenta a 

todos os presentes e parabeniza o Sr. Presidente pelo bom trabalho 

que vem fazendo nesta casa de Leis ao 1º Secretario Sandro e aos 

vereadores pelas Indicações. E agradece aos colegas vereadores 

pela aprovação de sua Moção de Congratulação. O Sr. Presidente 

agradece aos vereadores pelos elogios e faz sua explanação. A 

seguir o vereador Ronaldo cumprimenta a todos os presentes e 

parabeniza o vereador Evandro pela Moção e a todos os Professores 

em especial a sua mãe, e parabeniza os médicos pelo seu dia, 

parabeniza também os vereadores pelas indicações. Na sequência o 

vereador Mauro cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o 

vereador Evandro pela Moção, em especial sua mãe, e parabeniza 

os médicos pelos seus dias, e parabeniza os colegas vereadores 

pelas Indicações. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 

Presidente marca a próxima sessão ordinária para o dia 09/11/2021 

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

Presidente e Sr. Secretário.  

 
 


