
   

                                                               
Ata da 06ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezessete dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte 
e dois às dezessete horas e 
trinta minutos. 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a sexta 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 sexta sessão ordinária da 

décima quinta legislatura, neste dia dezessete. O Sr. Presidente pede 

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

acontecida aos três dias do mês de maio, 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 024/2022 Súmula: 

“ Dispõe sobre criação de cargos comissionados e dá outras 

povidências ”. Após a leitura o Sr. Presidente diz que a pedido do 

Procurador  da Câmara foi feito um Ofício pedindo um ajuste encima 

do Projeto de Lei nº024/2022 na sequência o Sr. Secretário faz a 

leitura do Ofício nº 039/2022. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura do retorno do Projeto de Lei 

nº024/2022 do Ofício nº082/2022 Referente ao Nível de Escolaridade 

do PL – 024/2022. O Sr. Presidente declara apresentado e  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. Secretário 

para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 015/2022 com os 

pareceres. Na sequência o Sr. Presidente passa a Presidência ao 

Vice-Presidente Evandro Gonçalves Pontes  conforme o Art.32 do 

Regimento Interno, em seguida o Presidente Evandro  coloca em 

votação os parceres, o qual o vereador Ruy se manifesta sobre os 

pareceres das comissões dizendo que essa Casa de Leis 

encaminhou um Ofício ao Executivo e já passou do prazo Regimental 

para a resposta e faz a leitura do Ofício nº037/2022 encaminhado no 

dia dezenove de Abril solicitando a Receita Corrente liquida e outros 

documentos , após a leitura do Ofício o vereador diz que não 

desmerece as comissões por dizer que ele estaria infringindo a Lei 

sobre o impacto financeiro orçamentário, e diz que isso que afasta 

ele do Poder Executivo pois eles não respondem seus pedidos e que 

está sendo um descaso com sua pessoa , comenta também que fez 

esse Projeto para ajudar no quadro de pessoal dessa Casa. Ato 

contínuo o Sr. Presidente Evandro comunica que não havendo mais 

manisfetação declara aprovado os pareceres das comissões e coloca 

em discussão o Projeto de Lei nº 015/2022 o qual o vereador Ruy diz 

que está com dificuldade na Administração com pessoal pois está 

incompleto, então  conversou com o jurídico e fez essa preposição 

desse Projeto, fala também que gostaria da compreensão dos 

vereadores e acredita que  não vai trazer problema nenhum aos Srs,  

e que queria deixar a direção mais ágil para desempenhar o serviço 

até para os Srs. vereadores, e faz um comentário sobre o Projeto da 

Prefeitura que é criação de dez cargos, cargos políticos, pois cargo 

de comissão pode se dar para quem quer,  e argumenta que o Projeto 

que propôs  é para  abrir uma vaga para cargo de carreira, 



concursado que vai ter responsabilidade  no que vai fazer e não vê 

politicagem nisso, que gostaria que os nobres pensassem sobre os 

dois projetos e que os nobres vereadores sabem que em questão de 

orçamento essa Casa de Leis tem orçamento para contratar até vinte 

funcionários. Não havendo mais discussão o Sr. Presidente Evandro 

coloca em votação nominal em primeiro turno o Projeto de Lrei 

nº015/2022 o qual teve duas abstenção, um voto favorável e cinco 

votos contra, o Sr. Presidente Evandro comunica que o Projeto de 

Lei nº015/2022  foi reprovado e será arquivado e solicita que o Sr. 

Presidente  Ruy Taverna da Fonseca assuma novamente a 

Presidência. Na sequência  Sr. Presidente delibera a possibilidade 

dos Projetos de Lei nº016,017,018,019,020,021,022,023/2022 serem 

votados em primeiro e único turno devido ao pedido de urgência, o   

qual todos são favoráveis a deliberação dos Projetos de Lei 

nº016,017,018,019,020,021,022,023/2022 serem votados em 

primeiro e único turno. Ato contínio o Sr. Presidente pede  ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura da Súmula  do Projeto de Lei nº 

016/2022 com o parecer jurídico e das comissões. Após a leitura o 

Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres das comissões, 

não havendo discussão coloca em votação os pareceres, o qual os 

mesmos são  aprovados, na sequência o Sr. Presidente coloca em 

discussão o Prejeto de Lei nº016/2022, não havendo discussão 

coloco em votação o Projeto de Lei nº 016/2022 em primeiro e único 

turno, o qual é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente declara 

aprovado o Projeto de Lei nº016/2022 e comunica que será 

autografado e encaminhado ao executivo. Ato contínuo o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da súmula  do 

Projeto de Lei nº017/2022 com o parecer jurídico e das comissões. 

Na sequência o Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres 



das comissões, não havendo discussão coloca em votação, o qual 

os mesmos são aprovados.  Em seguida o Sr. Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei nº017/2022, não havendo discussão 

coloca em votação o Projeto de Lei nº017/2022 em primeiro e único 

turno, o qual é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente declara 

aprovado o Projeto de Lei nº017/2022 e comunica que será 

autografado e encaminhado ao executivo. Ato contínuo o Sr. 

Presidente  pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da súmula do 

Projeto de Lei nº 018/2022 com o parecer jurídico e das comissões. 

Após a leitura o Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres 

das comissões, não havendo discussão coloca em votação os 

pareceres das comissões, o qual os mesmos são aprovados, na 

sequência o Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 

nº018/2022, não havendo discussão coloca em votação o Projeto de 

Lei nº018/2022 2022 em primeiro e único turno, o qual é aprovado 

por unanimidade, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Lei 

nº018/2022  comunica que será autografado e encaminhado ao 

executivo. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para 

fazer a leitura súmula do Projeto de Lei nº 019/2022 com o parecer 

jurídico e das comissões. Após a leitura o Sr. Presidente coloca em 

discussão os pareceres das comissões, não havendo discussão 

coloca em votação os pareceres das comissões, o qual os mesmos 

são aprovados, em seguida o Sr. Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei nº019/2022, não havendo discussão coloca em 

votação o Projeto de Lei nº019/2022 em primeiro e único turno, o qual 

é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente declara aprovado o 

Projeto de Lei nº019/2022 comunica que será autografado e 

encaminhado ao executivo. Na sequência o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura súmula do Projeto de Lei nº 



020/2022 com o parecer jurídico e das comissões. Após a leitura o 

Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres das comissões, 

não havendo discussão coloca em votação os pareceres das 

comissões, o qual os mesmos são aprovados. Ato contínuo o Sr. 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº020/2022, não 

havendo discussão coloca em votação o Projeto de Lei nº020/2022 

em primeiro e único turno, o qual é aprovado por unanimidade, o Sr. 

Presidente declara aprovado o Projeto de Lei nº020/2022 e comunica 

que será autografado e encaminhado ao executivo. Na sequência o 

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

Projeto de Lei nº 021/2022 com o parecer jurídico e das comissões , 

Após a leitura o Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres 

das comissões, não havendo discussão coloca em votação os 

pareceres das comissões, o qual os mesmos são aprovados, em 

seguida o Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 

nº021/2022,  o qual o Sr. Presidente Ruy fala que esse Projeto é um 

Projeto de duzentos e vinte mil do FUNDEB que está vindo para a 

APAE  e que o mesmo chegou para ser protocolado  dia 27 de abril 

no final da tarde era uma quarta feira, e que no dia três terça- feira  

tinha sessão na Câmara e que a Diretora da APAE na quarta–feira 

dia 04 de maio dirigiu-se a Prefeitura e o comissionado Sr. Tiago falou 

para  ela que o Presidente Ruy Taverna da Fonsca não quis aprovar 

o Projeto de Lei, e que se  ele Sr. Tiago não conhece os tramites  da 

Câmara  ele que pegue o Regimento e leia para dai dar a opinião 

dele para qualquer pessoa, e diz também que  a Diretora é sua colega 

e que disse que estava chateada por não ter aprovado o Projeto do 

FUNDEB para a APAE, e faz uma explanação sobre o assunto. Ato 

contínuo  o Sr. Presidente diz que não  havendo mais discussão 

coloca em votação o Projeto de Lei nº021/2022 em primeiro e único 



turno, o qual é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente declara 

aprovado o Projeto de Lei nº021/2022 comunica que será 

autografado e encaminhado ao executivo. Na sequência o Sr. 

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

Projeto de Lei nº 022/2022 com o parecer jurídico e das comissões. 

Após a leitura o Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres 

das comissões, não havendo discussão coloca em votação os 

pareceres das comissões, o qual os mesmos são aprovados, em 

seguida o Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 

nº022/2022, não havendo discussão coloca em votação o Projeto de 

Lei nº022/2022 em primeiro e único turno, o qual é aprovado por 

unanimidade, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Lei 

nº022/2022 e comunica que será autografado e encaminhado ao 

executivo. Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para 

fazer a leitura súmula do Projeto de Lei nº 023/2022 com o parecer 

jurídico e das comissões. Após a leitura o Sr. Presidente coloca em 

discussão os pareceres das comissões, não havendo discussão 

coloca em votação os pareceres das comissões, o qual os mesmos 

são aprovados, em seguida  o Sr. Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei nº023/2022, o qual o Vereador Evandro cumprimenta 

a todos e diz que esse Projeto é destinado para a aquisição de uma 

van para atender as demandas da  Secretária Municipal de esporte 

e lazer  e diz que será um prazer aprovar esse Projeto e agradece ao 

Secretário Sidinho por estar assistindo a votação desse Projeto, na 

sequência o vereador Sandro diz que gostaria que não só o 23 mas 

que todos os projetos  fossem apovados, pois  já havia pedido  na  

sessão anterior que fossem deliberados em plenário, e agradece ao 

Sr. Presidente por colocar para serem votados esses Projetos, pois 

são projetos maravilhosos  para o Município e espera que eles se 



concluan e essas verbas realmente venham para o Município, 

agradece também a presença do Secretário Sidinho e as demais 

pessoas assistindo a sessão  e que hoje o Sr. Presidente pediu para 

ser feita só a leitura da súmula e que essa á a prache da sessão , e 

conclui agradecendo ao Governo do Estado, os deputados, agradece 

pelo pessoal que está correndo atrás desses convênios, em seguida 

o Vereador Sidival diz que faz de suas palavras a dos vereadores 

Evandro e Sandro e  parabeniza o Sr. Presidente por ter colocado 

em turno único, pois senão teria mais um turno para ser votado  daqui 

quinze dias, em seguida diz que o  Sr.  Presidente falou que a diretora 

da APAE reclamou por não ter sido aprovado o Projeto , é bom que 

ela fique sabendo que o Presidente nem vota, quem aprova ou 

desaprova são os vereadores, e espera que todos sejam favoráveis 

ao projeto e agradece a todos. Na sequência o Sr. Presidente 

agradece aos vereadores Sidival e Sandro por ter compreendido  

tramite da Câmara, e que essa Casa de Leis tem que ter 

responsabilidade, que tem que ter compromisso chegou no dia 27 e 

tem que ter parecer jurídico, e que se for assim se não precisar, 

vamos dispensar o Procurador Jurídico, o contador vamos dispensar 

todos os funciorarios se for assim , se for para chegar um projeto aqui  

e você fazer o Procurador fazer todos os pareceres corridos porque 

o Prefeito está pedindo, e como não tinha todos os pareceres pronto 

seguiu os tramites do regimento, diz também que na questão da van 

ele sabe que não é culpa do Secretário de esporte Sidinho, mas 

voltando na APAE ele soube que a diretora da APAE teve que ir 

conversar com o Prefeito  ou com o secretário de esporte para 

arrumar um transporte para os alunos da APAE participarem dos 

jogos escolares do Paraná, que essa van que chegue e atenda as 

necessidades de levar meia dúzia de crianças especias no jogos, e 



espera que esses pojetos se concluan e não seja só números aqui 

na Câmara e é isso que a responsabilidade da Presidência tem que 

se estender um pouco e parabeniza o Secretátio Sidinho pelos 

Projetos que corre atrás,   não havendo mais  discussão coloca em 

votação o Projeto de Lei nº023/2022 em primeiro e único turno, o qual 

é aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente declara aprovado o 

Projeto de Lei nº023/2022 e comunica que será autografado e 

encaminhado ao executivo. Sendo estas as matérias da ordem do 

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

Sr. Presidente  Ruy diz que quer aproveitar e tocar mais uma vez na 

estrada do km 29, que faz quarenta e cinco dias que ele falou da 

primeira vez, diz que está um perigo lá, que ontem veio um caminhão 

reboque buscar um carro na Barra Linda e chegou lá quebrou porque 

não tem como desviar o buraco, se o maquinário que nem o vereador 

Mauro falou que não está disponível, eles que mandem um 

funcionário com apá e uns cem kilo de pedra que resolve, diz que o 

resto dos buracos não está trazendo perigo mas nesse trecho está, 

um erro mínino do motorista e ele perde a vida, pois lá é  Perau é  

grande a barroca, que quem não conhece tinha que passar lá pra ver 

essa cobrança sua, hoje nem está pedindo maquinário, está 

implorando para que uma pessoa vá lá e tampe o buraco, e diz 

também que será que tem que ter a perda de uma vida, para ir lá um 

funcionário resolver, que se é isso que tem que acontecer, ele prefere 

ir colocar uma placa la encima escrito interditado ou perigo e acha 

que é isso que terá que fazer colocar uma placa chamando a 

atenção, e que é triste ficar quarenta e cinco dias repetindo a mesma 

coisa e que o pessoal está só reclamando que está aumentando e 

que se não resolverem vai continuar falando na próximas sessões. 

Na sequência o vereador Sidival faz o uso da palavra, cumprimemta 



á todos e diz para o Sr. Presidente que não é subordinado a ninguém, 

que só é subordinado a quem colocou ele  aqui, que é o povo e mais 

ninguém, que o povo pede e ele corre atrás e que se vem um Projeto 

bom para o Município não tem como não aprovar,  ainda em tempo 

o Sr. Presidente Ruy diz que não citou nomes e ambos fazem uma 

explanação sobre o assunto. Em seguida o vereador Evandro faz um 

elogio para a equipe de transporte, da maneira que é colocado aqui 

que está tantos dias sem resolver essa situação dá a atender que 

eles estão parados e pelo contrário, inclusive ontem, hoje todas as 

ruas do Porto novo estão excepicional , foi feito um patrolamento 

perfeito as máquinas estão trabalhando abrindo estradas e não 

considera justo da forma que é colocado, que não é legal porque são 

funcionários que  acordam muito mais cedo que os outros, terminam 

mais tardes e estão fazendo um excepicional trabalho, aproveita 

também para agradecer   Prefeiura Municipal referente  a balsa que 

apartir de ontem passou a funcionar vinte e quatro horas, é uma 

demanda antiga apresentada pela vereadora Soeli e graças ao apoio 

em especial aos vereadores Claudio e Ronaldo que somaram 

esforços a essa indicação e correram atrás e dialogaram com o 

executivo e nós conseguimos essa travessia vinte e quatros horas, 

que  é muito positivo pois tem pessoas que trabalham na Berneck 

que tem que fazer a volta por Ribeira para ir na segunda trabalhar, 

porque a balsa naõ funciona e o ônibus sai um horário imcompatível, 

e em uma questão hospitalar é mais fácil ir no Hospital de  Apiaí do 

que no Angelina Caron e que fala isso porque até a própia vereadora 

Soeli quando apresentou essa indicação, logo depois ela teve um 

problema médico e foi atendida no Hospital de Apiaí e só teve uma 

melhora no seu quadro porque foi atendida no tempo abil então a 

questão da balsa é muito positivo e gostaria de agradecer mais uma 



vez a prefeitura Municipal e todos os colegas que apoiaram, ainda 

em tempo o Sr. Presidente fala que o vereador falou dos funcionários, 

e que não falou que eles não estão trabalhando, todos estão 

trabalhando, só está falando que não custa uma máquina subir e 

passar lá, que um tempo atrás foi contratado uma máquina para fazer 

serviço para os colonos, se pode fazer um serviço em uma 

propriedade não custa nada ele tirar quinze minutos e ir lá para 

tampar esse buraco , e que se semana que vem não tiver feito vai 

chegar e cobrar denovo. Ato contínuo  o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura do convite Formatura da Carreta do 

conhecimento, em seguida o vereador Sandro faz um comentário 

sobre a carreta que ela tem vários cursos e que essa semana ele 

ligou para o Deputado Anibelli, que a demanda aqui é muito grande 

que é a Elétrica de automóveis e ele disse que o secretário que 

assumiu agora lá do trabalho é do MDB e pegou meio engessado 

que o outro secretário já deixou certinho para o ano todo essas 

carretas, cursos de motocicletas, cabeleleiros e etc... e que vai tentar 

trazer até o final do ano de elétrica e pede apoio dos vereadores. 

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

próxima sessão ordinária para o dia 31/05/2022 e encerra a presente 

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

Secretário.  

 
 


