
   

                                                               
Ata da 05ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
três dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois 
às dezessete horas e trinta 
minutos. 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, realizou-

se a 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. Havendo quórum legal e sob a graça e 

proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta a todos os 

presentes e declara aberta a quinta sessão ordinária da décima 

quinta legislatura, neste dia três. O Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida 

aos dezenove dias do mês de abril, após lida, é colocada em 

discussão e em seguida 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 nº 015/2022 Súmula: 

“ Dispõe sobre criação de cargo efetivo na Lei Geral nº 688/2009 de 

Cargos e Salários do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 

Adrianópolis / PR”. Após a leitura o Sr. Presidente comunica que o 

referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em seguida a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e 

orçamentos . Em seguida  o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 016/2022 Súmula: “Autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil 



reais), e dá outras providências”. Após a leitura o Sr. Presidente 

comunica que o referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em 

seguida a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Finanças 

e orçamentos. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº017/2022 Súmula: Autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 655.000,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco 

mil  reais), e dá outras providências”. Na sequencia o Sr. Presidente 

comunica que o referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em 

seguida a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamentos. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 018/2022 Súmula: 

“Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – 

Programa vigente, no valor de R$ 522.416,66 (Quinhentos e vinte e 

dois mil e quatrocentos e dezesseis  reais e sessenta e seis 

centavos), e dá outras providências”. Após a leitura o Sr. Presidente 

comunica que o referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em 

seguida a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Finanças 

e Orçamentos. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 019/2022 Súmula: “Autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), 

e dá outras providências”. Após a leitura o Sr. Presidente comunica 

que o referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em seguida a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Finanças e 

Orçamentos.  Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 020/2022 Súmula: “Autoriza 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 497.500,00 (Quatrocentos e noventa e sete 



mil e quinhentos reais), e dá outras providências”.  Na sequência o 

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

de Lei nº 021/2022 Súmula: “Autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 

220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), e dá outras providências”. 

Após a leitura o Sr. Presidente comunica que o referido Projeto será 

encaminhado ao Jurídico e em seguida a Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final Finanças e Orçamentos. Ato contínuo o Sr. 

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

Lei nº 022/2022 Súmula: “Autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 1.834,00 

(hum mil oitocentos e trinta e quatro reais), e dá outras providências”. 

Após a leitura o Sr. Presidente comunica que o referido Projeto será 

encaminhado ao Jurídico e em seguida a Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final Finanças e Orçamentos. Em seguida o Sr. 

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

Lei nº 023/2022 Súmula: “Autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 

271.000,00 ( Duzentos e setenta  e um  mil reais), e dá outras 

providências”. Após a leitura o Sr. Presidente comunica que o 

referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em seguida a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final Finanças e 

Orçamentos. Após a apresentação o Sr. Presidente comunica que 

devido o pedido de urgência nos termos do Artigo 48º da Lei Orgânica 

Municipal e do regimento interno , o regime é de urgência  especial. 

Artigo 119 do Regimento Interno, os Projetos de Lei nº 016, 

017,018,019,020,021,022,023/2022. O Sr. Presidente delibera a 

possibilidade de tramitar em regime de urgência os Projetos de Lei 

nº016,017,018,019,020,021,022,023/2022. O Sr. Presidente coloca 



em votação nominal sendo o mesmo aprovado. O Sr. Presidente 

declara aprovado o regime de urgência dos Projetos de Lei 

nº016,017,018,019,020,021,022,023/2022, os quais serão 

encaminhados a procuradoria jurídica e em seguida as comissões 

competentes, o qual o Vereador Sandro faz um questionamento 

sobre os referidos projetos que ele conversou com o pessoal do 

Administrativo  da Prefeitura eles falaram que  principalmente as 

emendas que estão recebendo desses recursos estão prontas para 

serem licitadas só aguardando a aprovação do Poder Legislativo, 

dizendo que não há problema nenhum em não aprovar hoje e 

argumenta  que hoje  em dia as coisas estão subindo dia a dia e 

esses projetos tem uma contra partida que é a fonte Nil que 

suponhamos que  venha  duzentos e cinquenta mil de algum 

convenio  com o Sedu e a emenda Parlamentar e a Prefeitura tem 

que arcar com a diferença  vinte,  trinta mil e se os Edis dessem 

agilidade e entendessem que seja necessário e como foi deliberado 

em regime de urgência, seria uma maneira de até economizar e 

pergunta ao Sr. Presidente se ele gostaria de deliberar pra ser votado 

pedindo um intervalo para as  comissões para darem uma analizada 

e votarem em regime de urgência neste dia três caso o Sr. Presidente 

entenda a argumentação que o nobre vereador fez, na sequência o 

Sr Presidente  diz que entende  preocupação do vereador mas na 

ultima sessão já haviam comentado que eles viriam para esta Casa 

de Leis, até tinha comentado com os nobres vereadores que estava 

esperando os projetos e só foi conversa, que se ele tivesse visto que 

um desses projetos que estavam sendo prontos pra ser deliberado 

em qualquer uma das secretárias que foram apontadas ele até 

compreenderia a procupação do vereador e diz que não está aqui pra 

prejudicar  só ve que se a quinze dias atrás eles estavam com eles 



pronto, porque  só foi enviado agora, diz também que todos os 

Projetos que estão vindo pra cá estão vindo com regime de urgência, 

não está vindo se quer um normal, começando do primeiro Projeto  

do ano passado até agora todos estão vindo com regime de urgência 

o Sr Presidente fala que o nobre vereador também já foi Presidente 

e o Administrativo tem que ter um pouco de compromisso e 

responsabilidade com os veradores e entende pois está no quinto 

mandato e apoiou todos os Prejetos que chegou nessa Casa de Leis 

de interesse do Município e sempre votou a favor , e como não 

chegou nos dias que era p vim o Sr. Presidente não ve a necessidade 

em atropelar  regimento,  por exemplo antes de fazer a apresentação 

encaminhou ao jurídico e que como o vereador sabe esse não é o 

tramite correto, primeiro se apresenta, depois vai para o jurídico e 

que  só encaminou para o jurídico para ver a legalidade  dos Projetos 

e diz que gostaria que o vereador entendesse a sua posição em 

questão de extraordinária pois o  ano passado virou símbolo da 

extraordinária, então esse ano está levando mais encima do 

regimento e gostaria que o  vereador entendesse a posição dessa 

Casa Leis , ainda em tempo o vereador Sandro pede a palavra 

dizendo que entende, mas diz que no seu ver os Projetos não tem 

nada de errado e é muito dinheiro que está vindo para Adrianópolis 

por isso que está indagando, mas entende perfeitamente a 

prerrogativa do Presidente e que só sugeriu que se o Sr. Presidente 

quisesse consultar os nobres vereadores para fazer a aprovação , 

pois são coisas boas para o Município e ambos os vereadores Ruy e 

Sandro  fazem suas explanações sobre o assunto. Sendo estas as 

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

da mesma o Sr. Presidente diz que na ultima sessão foi encaminhado 

para o Prefeito um Ofício com indicações e até o presente momento 



não teve nenhuma resposta dos pedidos dos Srs. Vereadores 

inclusive um pedido  dele  para ensaibramento da estrada do Bairro 

Eptácio até no Bairro Perau e na estrada do vinte e nove diz também 

que o vereador Mauro tem passado nesta estrada, e que é prova que 

está péssima, e que faz tempo que não jogam nenhum caminhão de 

saibro na estrada só vão arrumando aqueles lugares que estão 

intransitáveis, inclusive diz que comentou com o vereador Mauro que 

tem um trecho no vinte e nove que um lado tem um  buraco e no meio 

da estrada com uma pedra  e que esses dias teve até que socorrer 

uma pessoa que estourou o cart do carro e pro lado de baixo tem um 

barroca, diz também que não foi só ele que pediu outras pessoas já 

fizeram esse pedido  também para arrumarem a estrada, outro 

problema que tem encontradado é com a Copel , pois ela é uma 

prestadora de serviço ela tem que ter  compromisso com o cidadão 

que paga a luz ou que pede uma ligação e dai eles vem de frescura 

que depende de mil e uma coisa pra poder fazer a ligação, parece 

que não precisam mais fazer e tem muitos coitados que não sabem 

o que é ligação rural, residencial ou urbana, e diz que gostaria que 

os nobres vereadores ajudassem nesse ponto para pedir que a Copel 

monte um  posto de atendimento  aqui em Adrianópolis pra poder ir 

lá e resolver , não a pessoa ter que marcar um técnico ou engenheiro 

de Curitiba pra poder vim ver  e muitas vezes dizer que a casa esta 

em área de risco ou perto do rio ou como no caso do Bairro Laranjal 

que a linha passa encima do bairro e os moradores não estão 

podendo fazer novas ligações, e pede desculpa pelo desabafo mas 

que precisava falar, ainda em tempo o vereador Mauro faz o uso da 

palavra dizendo que assim como o Sr. Presidente pediu na indicação 

ele também fez em outoubro o mesmo pedido e acredita que  estrada 

da Varginha está requerendo mais cuidado devido aos caminhões de 



madeira que estão transitando por ela e que todo equipamento esta 

pra lá e acredita que terminando a estrada da  Varginha eles irão   

fazer as outras estradas,  diz também que comentou com o 

Secretário sobre a estrada do vinte e nove e que acredita que logo 

eles vão dar uma parecer sobre as indicações e ambos os 

vereadores Ruy e Mauro  fazem suas  explanação sobre o assunto. 

Na sequencia o vereador Evandro fala que  gostaria  de prestar seus 

votos de pesares pelo falecimento do ex-vereador Teodorinho  e que 

acredita que nesta casa de Leis o vereador Sidival foi o único que 

teve o privilégio de dividir esse plenário com ele durante três 

mandatos e gostaria de registrar esses votos de pesares ao ex-

vereador que era assistêncialista e que deixou um grande legado ao 

nossso Município, aproveitando ainda para parabenizar o nobre 

vereador Jackson pelo ocasião do seu aniversário na data de ontem 

e por fim não poderia deixar de parabenizar toda classe trabalhadora 

do nosso município pelo dia do trabalho comemorado em primeiro de 

maio. Ato continúo o vereador Sidival  pede a palavra e parabeniza o 

Sr. Presidente por ter falado da copel e se procurar nos arquivos do 

ano passado  ele Sidival foi o único que havia feito o pedido  de um 

posto da Copel no nosso município diz também que não lembra mas 

que deve ter registrado que teve uns três ou quatro vereadores 

disseram que estava resolvido e que na outra semana  já ia abrir e 

faz das palavras a do vereador Evandro  as suas que lembrou muito 

bem do saudosoTeodoro Santana e que ele teve o privilegio de ser 

vereador  com ele nessa Casa de Leis que ele era um vereador amigo 

companheiro e que sempre podia contar com ele desejando assim 

os  pêsames para a familia que Deus conforte o coração de todos  diz 

também que o nobre vereador sempre foi    do povo e que dedicou a 

vida inteira dele em ajudar principalmente com  aposentaria. Ainda 



em tempo o Sr. Presidente gostraria de parabenizar o vereador 

Evandro por ter pedido saudações ao ex-vereador Teodorinho que 

as lembranças que vão ficar para a família dele e que foi candidato 

em 96 que ali construíram uma amizade e de qual ele permaneceu 

até os últimos dias dele e que oferçeu o espaço dess Casa de Leis 

para ser velado o tempo todo mas que a família preferiu fazer na casa 

dele onde começou a vida pública dele e teve um horário que ele veio 

aqui na Câmara e permaneceu até o seu sepultamento .  Ninguém 

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

sessão ordinária para o dia 17/05/2022 e encerra a presente sessão 

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

 
 


