
  

                                                               
Ata da 14ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
nove dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte e um 
às dezessete horas e trinta 
minutos. 

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

realizou-se a décima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal 

de Adrianópolis, presidida pelo Sr. Ruy Taverna da Fonseca e 

secretariada pelo Sr. Evandro Gonçalves Pontes. Iniciada a reunião, 

foi feita a chamada dos senhores vereadores registrando se ausência 

dos vereadores Claudio Raab dos Santos, Sandro Junior dos Santos. 

Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. 

Presidente cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a 

décima quarta sessão ordinária da décima quinta legislatura, neste 

dia nove. Devido à ausência do vereador Sandro o Sr. Presidente 

pede ao vereador Evandro para secretariar a sessão. O Sr. 

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

sessão anterior, acontecida aos dezenove dias do mês de outubro, 

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 nº017/2021 com 

parecer jurídico e da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final. Súmula: Reconhece de Utilidade Pública para o Município de 

Adrianópolis, a ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTE DE 

QUILOMBO DO BAIRRO CÓRREGO DAS MOÇAS e dá outras 

providências. Após a leitura o Sr. Presidente coloca em votação o 

parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, e o 

mesmo é aprovado. Dando continuidade o Sr. Presidente coloca o 

Projeto de Lei nº017/2021 em discussão, após a discussão o 

vereador Evandro levantou uma questão de ordem ao qual convidou 

a todos os vereadores para que assinassem junto a autoria do projeto 

de Lei nº017/2021 solicitando ao Presidente que deliberasse 

nominalmente o convite aos nobres vereadores, ato continuo o Sr. 



Presidente deferiu o pedido e deliberou nominalmente sendo aceito 

o convite por todos os vereadores presentes exceto o vereador 

Ronaldo o qual disse que seria favorável ao Projeto mas não via 

necessidade de assinar junto. O Sr. Presidente coloca em votação a 

possibilidade do Projeto de lei nº017/2021 ser votado em turno único 

e o mesmo é aprovado, o Sr. Presidente coloca em primeira e única 

votação o Projeto de Lei nº017/2021 o qual é aprovado. O Sr. 

Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 

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

fazer a leitura do Projeto de Lei nº051/2021 com parecer Jurídico e 

da comissão de Legislação Justiça e Redação Final. O Sr. Presidente 

coloca em votação o parecer da comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final, sendo o mesmo aprovado.  Dando continuidade o Sr. 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº051/2021. Após a 

discussão o Sr. Presidente coloca em primeira votação o referido 

Projeto o qual é aprovado. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura do projeto de Lei nº044/2021 PPA, após 

apresentado o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei 

nº044/2021 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 do Projeto de 

Lei nº045/2021 LDO, após apresentado o Sr. Presidente comunica 

que o Projeto de Lei nº045/2021 será encaminhado as comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. A 

seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do 

Projeto de Lei nº053/2021 LOA, após apresentado o Sr. Presidente 

comunica que o Projeto de Lei nº053/2021 será encaminhado as 

comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e 

Orçamento. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº061/2021. Após apresentado 

o Sr. Presidente comunica que o Projeto de Lei nº061/2021 será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final. 

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

leitura do Projeto de Lei nº059/2021. Após apresentado o Sr. 

Presidente comunica que o Projeto de Lei nº059/2021 será 

encaminhado as comissões de Legislação Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento. Dando continuidade o Sr. o Sr. Presidente 

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



nº060/2021. Após apresentado o Sr. Presidente comunica que o 

Projeto de Lei nº060/2021 será encaminhado as comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ato 

continuo o Sr. Presidente delibera em plenário a votação da 

tramitação em regime de urgência os projetos de Lei 

nº061,059,060/2021, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O 

Sr. Presidente convoca os senhores vereadores para uma sessão 

extraordinária dia 09/11/2021 as 20:00hs devido ao pedido de 

tramitação em regime de urgência dos Projetos de Lei 

nº061,059,060/2021. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura das Indicações 

nº101,102,103,104/2021 de autoria do vereador Evandro, após a 

leitura o Sr. Presidente pergunta ao vereador se gostaria de falar 

sobre suas Indicações, o vereador faz suas explanações. E o Sr. 

Presidente comunica que as Indicações eram encaminhadas ao 

Executivo. O Sr. Presidente faz a leitura do convite de posse do de 

Prefeito e Vice Prefeito da Cidade de Apiaí. 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 o venerador Sidival pela Indicação da passarela do Bairro 

Rocha o qual foi atendida, e parabeniza o Prefeito de Cerro Azul com 

parceria com o Sr. Prefeito Vandir o qual fizeram essa passarela. 

Agradece o deputado Aroldo e ao vereador Mauro pela patrola que o 

Município ganhou. Parabeniza o vereador Evandro pelo Projeto e 

pelas Indicações. Dando continuidade o vereador Mauro 

cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o vereador Evandro 

pelo seu Projeto e pelas Indicações, parabeniza e agradece ao 

Deputado Aroldo o qual atendeu seu pedido uma patrola para o 

Município. Agradece o Sr. Prefeito por estra junto com ele fazendo a 

indicação ao deputado. A seguir o vereador Evandro cumprimenta a 

todos os presentes e fala sobre suas Indicações, parabeniza o Sr. 

Presidente pelo bom senso na condução dos trabalhos desta Casa 

de Leis, parabeniza o Secretario do esporte Sidinho pelo excelente 

trabalho que vem desenvolvendo a frente da secretaria de esportes. 

Ato continuo o vereador Evandro agradece a todos os vereadores 

que apoiaram e votaram a favor de seus Projetos de Lei 

nº017,051/2021, parabeniza também o vereador Sidival pela 

conquista da passarela do Bairro do Rocha, diz ser conhecedor do 



excepcional trabalho que o vereador Sidival e vereador Sandro fazem 

pela aquela região. Faz um relato sobre um ocorrido referente a 

transporte de paciente, onde contactou o Sr. Prefeito para intervir e 

resolver a situação, e o mesmo prontamente atendeu, outrossim o 

vereador ainda reforçou que tudo o que é solicitado e para o bem do 

povo, e quando é atendido ele tem obrigação de agradecer e quando 

não é atendido ele também tem a obrigação regimental de 

questionar, criticar e cobrar explicação dos responsáveis. Dando 

continuidade o Vereador Fernando Polli cumprimenta a todos os 

presentes e parabeniza os vereadores, Sidival, Evandro e Mauro 

pelas Indicações e conquistas. Em seguida parabeniza o Secretário 

de Esporte Sidinho Souza, e pede para que seja levado até o Sr. 

Prefeito a seguinte informação: “Em uma visita ao Cemitério 

Municipal o mesmo deparou com animais dentro do mesmo, e pede 

para que seja revista esta situação, sugerindo a colocação de cercas 

para evitar este tipo de situação”. Na sequência o vereador Sidival 

cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o Sr. Presidente pelo 

bom trabalho que vem fazendo nesta Casa de Leis, fala também 

sobre o carinho que tem pelo Bairro Rocha desde seus 18 anos, o 

qual já brigava pela população do Bairro, agradece o Sr. prefeito por 

ter atendido sua Indicação da passarela do bairro Rocha. Parabeniza 

o vereador Mauro pela conquista da patrola. Pede um reforço sobre 

sua Indicação pedindo um acompanhante no ônibus da saúde para 

acompanhar os pacientes, e que fornecesse lanches aos pacientes, 

e sobre a casa de apoio, parabeniza e deixa seu agradecimento aos 

funcionários da saúde, pelo bom atendimento a sua sogra. O 

vereador Jackson diz que o Sr. Prefeito já atendeu essa Indicação do 

vereador Sidival. O vereador Sidival agradece ao Sr. Prefeito. O Sr. 

Presidente parabeniza os vereadores pelas Indicações e o vereador 

Evandro pelos Projetos de Lei, e faz alguns questionamentos sobre 

o transporte da saúde.  Ninguém mais fazendo o uso da palavra o Sr. 

Presidente marca a próxima sessão ordinária para o dia 23/11/2021 

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

Presidente e Sr. Secretário.  

 
 


