
  

                                                               
Ata da 15ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
trinta dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte e um 
às dezessete horas e trinta 
minutos. 

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

realizou-se a décima quinta 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 registrando se ausência 

dos vereadores Claudio Raab 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 quinta sessão ordinária 

da décima quinta legislatura, neste dia trinta. O Sr. Presidente pede 

ao Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 

acontecida aos nove dias do mês de novembro, 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 nº051/2021, após a leitura o Sr. Presidente coloca em 

segunda votação o referido Projeto o qual é aprovado. 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 nº044/2021 PPA, com parecer 

Contábil, Jurídico e parecer das Comissões de Legislação Justiça e 

Redação Final e Finanças e Orçamento. Na sequência o Sr. 

Presidente coloca o parecer das Comissões de Legislação Justiça e 

Redação Final, Finanças e Orçamento em votação, o qual é 

aprovado. O Sr. Presidente coloca em discussão. Após a discussão 

o Sr. Presidente comunica que o Executivo corrigiu o Projeto e 

reenviou a esta Casa de Leis. Na sequencia o Sr. Presidente coloca 

em primeira votação o Projeto de Lei nº044/2021 sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao 

Sr. secretario para fazer a leitura das Indicações nº105,106,107/2021 



de autoria do vereador Evandro, após a leitura o Sr. Presidente 

pergunta ao vereador se gostaria de falar sobre suas Indicações, o 

vereador diz falar sobre suas Indicações na palavra livre. E o Sr. 

Presidente comunica que as Indicações serão encaminhadas ao 

Executivo. O Sr. Presidente faz a leitura do convite da APMI. A seguir 

o Sr. Presidente faz a leitura do Requerimento da Sra. Ana Séfora o 

qual pediu a palavra na ordem do dia. O Sr. Presidente convida a 

Sra. Ana Sefóra para fazer o uso da palavra, a mesma cumprimenta 

a todos os presentes e faz uma reclamação sobre o transporte da 

saúde do Município, o vereador Jackson faz alguns esclarecimentos 

sobre a situação e faz uma pergunta a Sra Ana Séfora o porquê de 

ela não querer ir neste dia para Curitiba com o carro da saúde as 

09:40hs. A Sra Ana Séfora antes de responder o vereador Jackson 

faz alguns questionamentos, e responde que o carro iria para Curitiba 

pela estrada do Perau, e a mesma questionou qual o motivo do carro 

ir pelo Perau, e esclareceu que foi com outro carro que iria pela 

estrada principal pela Br 476 as 12:00hs.  Na sequência o vereador 

Sidival diz que vai levar essa reclamação até o Sr. Prefeito.  O Sr. 

Presidente faz um breve comentário sobre a reclamação referente ao 

transporte da saúde, e diz que vai conversar com o Sr. Prefeito. 

Sendo essas as matérias da ordem do dia, deixa a palavra livre, 

fazendo o uso da mesma o vereador Fernando Polli o qual 

cumprimenta a todos os presentes e faz alguns relatos sobre uma 

reclamação negativa e também comentários positivo da saúde. 

Dando continuidade o vereador Sandro cumprimenta a todos os 

presentes e faz sobre seus entes queridos o qual perdeu nesse ano, 

e deixa suas condolências à família do Sr. Reginaldo Bissoni e da 

Sra. Vanda.  Ato continuo o vereador Evandro cumprimenta a todos 

os presentes fala sobre suas Indicações, e deixa suas condolências 

aos familiares do Sr. Reginaldo e a família da Sra Vanda. Parabeniza 

o vereador Sandro pelo seu aniversário. Diz a Sra. Sefóra que pode 

contar com seu apoio, e agradece aos colegas vereadores por ter 

votado favorável em seu Projeto de Lei nº051/2021. Na sequência o 

vereador Sidival cumprimenta a todos os presentes, parabeniza o 

vereador Evandro pelas suas Indicações e faz uma Indicação verbal 

pedindo para que seja providenciado placas de lombadas no Bairro 

dos Roque. E patrolamento na estrada do caracinha. E que seja 

mudado o horário de retorno do ônibus do Perau para as quinze 



horas. Deixa suas condolências à família do Sr. Reginaldo Bissoni e 

Sra. Vanda.  O Sr Presidente deixa suas condolências à família do 

Sr. Reginaldo Bissoni e a Sra. Vanda. Ninguém mais fazendo o uso 

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

dia 07/12/2021 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 

assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 

 


