
   

                                                               
Ata da 07ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
trinta e um  dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte 
e dois às dezessete horas e 
trinta minutos. 

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

realizou-se a sétima 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 a 

ausência dos vereadores Jorge Fernando e Evandro. Havendo 

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

cumprimenta a todos os presentes e declara aberta a sétima 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 dezessete 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 

delibera a possibilidade do Projeto de Lei nº024/2022 ser votado em 

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

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

leitura do Projeto de Lei nº 024/2022 com o parecer jurídico e das 

comissões. Após a leitura 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 coloca em discussão o Projeto de lei 

nº024/2022, não havendo discussão coloca em votação o Projeto de 



Lei nº024/2022 em primeiro e único turno, o qual é aprovado por 

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

nº024/2022 e comunica que será autografado e encaminhado ao 

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

fazer a leitura do Projeto de decreto Legislativo nº001/2022 de autoria 

do vereador Sidival. Após a leitura o Sr. Presidente pede ao Sr 

Secretário para fazer a leitura do Projeto de decreto Legislativo 

nº002/2022 de autoria do vereador Sidival. Na sequência o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos Ofícios de 

anuência de Título de Cidadão Honorário, o Sr Presidente declara 

apresentado os Projetos de decretos Legislativo nº001 e 002/2022 

de autoria do vereador Sidival. Em seguida o Sr Presidente pede ao 

sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de lei nº028/2022 vindo 

do executivo, o Sr Presidente declara apresentado o Projeto de Lei 

nº028/2022, em seguida o Sr. Presidente faz um comentário sobre o 

Projeto de lei nº028/2022 que chegou na data de hoje trinta e um de 

maio em torno das onze horas, diz que está apresentando para não 

acontecer o que aconteceu na sessão passada, de chegar Projeto de 

Lei aqui com regime de urgência sem obedecer o regimento, sem 

obedecer a própria Lei orgânica  que ele cita, para não ter a confusão 

que o controlador de política dele mencionou a semana retrasada, 

então tomou a liberdade de colocar na ordem do dia para fazer a  

apresentação desse Projeto, então são coisas que nos deixam triste, 

porque se as sessões dessa Casa  fossem muito demorada ele até 

concordaria em com pedido de urgência, mas os senhores 

vereadores são prova que todos os Projetos que estão vindo de lá, 

não vem um sem ser com pedido de regime de urgência,  os 

senhores conhecem o regimento e o Executivo também conhece, 

será que  nós estamos fazendo tanto errado assim que todos os 



Projetos tem que vim com regime de urgência, não foi barrado 

nenhum Projeto aqui, os senhores fizeram o papel de vocês, e essa 

Presidência aqui também está fazendo. Sendo estás as matérias da 

ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre,  o qual o vereador 

Mauro pede a palavra, cumprimenta a todos e diz que gostaria de 

fazer um agradecimento ao Prefeito Municipal de Adrianópolis pois 

fez a ele uma indicação verbal a pouco tempo e ele nos atendeu 

prontamente no Bairro Descampado, o Bairro Descampado como é 

do saber de todos ele nunca teve um Posto de saúde, e os moradores 

são  atendidos na Igreja Católica e agradece ao Padre Daniel por ter 

cedido o espaço da Igreja para a população do bairro ser atendida 

ali, e que o prefeito vendo essa demanda alugou uma casa no Bairro 

Descampado  onde está sendo bem arrumada e vai ser o postinho 

de saúde que vai atender o Bairro Descampado, Pinhalzinho, Rolado, 

Ressaca e o pessoal do  Sitinho que são os munícipes que estão 

sempre indo na Igreja aonde tem o atendimento  médico, diz também 

que o povo de lá está contente e que vai ser pintada o slogan da 

Prefeitura na casa, vai ser colocada a placa do Posto de saúde, e 

que só tem a agradecer pois é um Bairro pequeno, carente do nosso 

município, mas que tem pessoas boas, bastante eleitor também que 

já vota, então diz que quer que através desse Postinho de saúde 

venha mais coisas para o bairro, que é um bairro que à muitos anos 

é um bairro  esquecido pelos gestores do nosso município e agora 

foi contemplado com o Posto de saúde e que agora se Deus quiser 

vai ser o primeiro de muitos, e agradece novamente ao Prefeito 

Vandir de Oliveira Rosa por essa iniciativa tão maravilhosa para 

nosso povo, e agradece também ao Secretário municipal Alex 

Paulista que também não mediu esforços para isso, que sempre teve 

junto com o povo os profissionais da saúde nossos amigos, e gostaria 



de agradecer a todos os profissionais da saúde e assim como hoje 

que estamos votando para que a nossa nobre Médica Dr. Letícia 

receba o Título de Cidadão Honorário que nosso nobre vereador 

indicou, e que fica feliz por isso também, que Deus abençoe também 

a vida do Padre Daniel que nunca negou o espaço da igreja do bairro 

Descampado e faz uma explanação sobre o assunto. Em seguida  o 

Sr. Presidente  Ruy fala que gostaria de parabenizar o vereador 

Sidival pelas indicações dos Projetos de decreto legislativo em 

homenagem de Título de Cidadão Honorário ao prefeito Vandir e  

para a Dr. Letícia diz que o passo que o nobre vereador Sidival deu 

cabe também aos outros vereadores em aproveitar esse espaço para 

considerar as vezes alguma pessoa que traz  bons  frutos para nossa 

cidade, então parabeniza o nobre vereador pelo Título ao Prefeito e 

para a Dr. Leticia e que tem certeza que todos os colegas são 

favoráveis ao Projeto de decreto que é de interesse de todos nós em 

reconhecimento as  duas pessoas , ainda em tempo agradece ao 

Prefeito Vandir por ter mandado fechar o buraco do km 29 e que acha 

que não vai escutar reclamação desse buraco, e que devido a chuva 

não concluíram o trecho em  que a máquina estava trabalhando, 

então espera que esse agradecimento não conclua o  serviço lá e 

que eles voltem para terminar pelo menos o restinho da estrada. 

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

próxima sessão ordinária para o dia 14/06/2022 e encerra a presente 

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

Secretário.  

 
 


