
   

                                                               
Ata da 11ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezesseis  dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e 
vinte e dois às dezessete horas 
e trinta minutos. 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 

dois, realizou-se a décima primeira 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 à todos os presentes e declara aberta a 

décima primeira sessão ordinária da décima quinta legislatura, 

neste dia dezesseis, em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 

acontecida aos dois dias do mês de agosto, após lida, é colocada 

em discussão em seguida em votação, e a mesma é aprovada por 

unanimidade. Na sequência o Sr. Presidente delibera a 

possibilidade dos Projetos de Lei nº030,031,032,033,034/2022 

serem votados em primeiro e único turno, o qual é aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei nº030/2022, 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, e os mesmos são aprovados. Em 

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

nº030/2022, não havendo discussão coloca em votação, o qual é 



aprovado por unanimidade, o Sr.Presidente declara aprovado o 

Projeto de Lei nº 030/2022 e comunica que será autografado e 

encaminhado ao executivo. Em seguida o Sr. Presidente  pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura da súmula do Projeto de lei 

nº031/2022, 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, e os 

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

discussão o Projeto de Lei nº031/2022, não havendo discussão 

coloca em votação, o qual é aprovado por unanimidade, o 

Sr.Presidente declara aprovado o Projeto de Lei nº 031/2022 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 nº032/2022, 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, e os mesmos são aprovados. Em 

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

nº032/2022, o qual o vereador Sandro fez o uso da palavra, 

dizendo  que é mais para fazer um esclarecimento que como é 

feito só a Leitura da Súmula dos Projetos com pareceres, as 

pessoas não sabem as vezes do que se trata  e esclarece que 

esse Projeto de Crédito Adicional é para aquisição de um veiculo 

sedam para a APAE, não havendo mais discussão coloca em 

votação, o qual é aprovado por unanimidade, o Sr.Presidente 

declara aprovado o Projeto de Lei nº 032/2022 e comunica que 

será autografado e encaminhado ao executivo e na sequência  

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

de lei nº033/2022, 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, e os 

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

discussão o Projeto de Lei nº033/2022, , o qual o vereador Sandro 

fez o uso da palavra, dizendo que é mais a título de informação 

que todos nós estamos ansiosos aqui no município pelo concurso  

que está para acontecer, e que já foi votado por nós vários cargos 

para ampliar e atender as necessidades de cada setor do 

munícipio, que achou ótimo esse cargo de médico obstetra 

/ginecologista e que espera que apareca muitos aqui para fazer o 

concurso e faz uma explanação sobre o assunto , não havendo  

mais discussão coloca em votação, o qual é aprovado por 

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

nº 033/2022 e comunica que será autografado e encaminhado ao 

executivo, e em seguida  pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura da súmula do Projeto de lei nº034/2022, 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, e os mesmos são aprovados. Em 

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

nº034/2022, não havendo discussão coloca em votação, o qual é 

aprovado por unanimidade, o Sr.Presidente declara aprovado o 

Projeto de Lei nº 034/2022 e comunica que será autografado e 

encaminhado ao executivo, e na sequência  pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº035/2022 vindo 

do executivo, após a leitura o Sr. Presidente declara apresentado 

e comunica que será encaminhado ao jurídico e para as 

comissões competentes. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº036/2022, após 



a leitura o Sr. Presidente declara apresentado e comunica que 

será encaminhado ao jurídico e para as comissões competentes. 

Ato contínuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura do Projeto de Lei nº037/2022, após a leitura o Sr. 

Presidente declara apresentado e comunica que será 

encaminhado ao jurídico e para as comissões competentes. Na 

sequência 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, em seguida delibera a possibilidade dos 

Projetos de Lei Nº 035,036 E 037/2022 tramitarem em regime de 

Urgência, o qual todos os vereadores são favoráveis, em seguida 

o Sr. Presidente declara aprovado o regime de Urgência dos 

Projetos de Lei Nº035,036 E 037/2022. Na sequência o Sr. 

Presidente delibera a possibilidade de marcar uma sessão 

extraordinária vinte minutos após o término da sessão ordinária 

neste dia 16 de agosto de 2022, devido ao pedido de Urgência do 

Projetos de Lei nº035,036,037/2022, o Sr. Presidente coloca em 

votação o qual todos são favoráveis, em seguida declara aprovada 

a sessão extraordinária neste dia 16 de agosto de 2022, vinte 

minutos após o término da sessão ordinária. Não havendo mais 

matérias na ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre, o 

qual o mesmo faz o uso dela agradecendo os funcionários da 

saúde que estão presentes, ansiosos pela aprovação da Lei que 

altera o salário deles, que sabe que  é uma luta de muitos anos da 

categoria da saúde e enfim o Presidente sancionou essa Lei que 

traz benefício para os profissionais da saúde, agradece a  

presença dos Enfermeiros, da Secretária da Educação e 

Secretário de esportes , que ficou muito feliz com a presença de 



todos , em seguida o vereador Jackson comprimenta a todos, em 

seguida diz que está muito feliz pelo Presidente deliberar a 

possibilidade de ser feito a apreciação e votação desses três 

Prejetos de Lei o 035,036 e 037 e principalmente o que fala da 

valorização dos profissionais da enfermagem, é uma profissão 

que existe mais de cento e cinquenta anos, e sempre sofreu, 

sempre desvalorizada e nos últimos vinte anos cresceu muito a 

luta pela valorização dessa classe, e nos últimos dois anos ficou 

mais em evidência a importância desses profissionais da saúde e 

que sempre fala que não somos nós que escolhemos ser 

enfermeiro (a), auxiliar de enfermagen e técnico em enfermagem, 

é a profissão que nos escolhe, porque para trabalhar nessa área 

tem que ter o dom de cuidar, o dom de amar, o dom querer  ajudar 

e que isso tem que ser valorizado e espera que na próxima sessão 

tenhamos o apoio de todos para aprovação desse projeto, e 

também tem o Projeto da Casa Lar que foi o ultimo elaborado pelo 

ex secretário Sr. Marcelo, e o Projeto 037 da Educação também é 

fundamental, ainda em tempo fala da conquista dos agentes da 

saúde que a saúde começa neles que eles são o pilar da saúde 

da família  assim como os enfermeiros são o pilares da saúde, 

agradece a todos por ter aprovado o Projeto do piso salarial dos 

agentes, e agradece ao Presidente por deliberar a extraordinária, 

e parabeniza as comissões que se desdobraram para fazer os 

pareceres dos Projetos e faz uma explanação sobre o assunto, na 

sequência o vereador Sandro faz o uso da palavra dizendo que na 

verdade na Câmara nos temos um rito e como daqui a pouco vai 

ter uma extraordinária que o presidente marcou para atender o 

regime de urgência, muito boa a iniciativa do Presidente só temos 

que agradecer, e em seguida fala que como na extraordinária não 



tem palavra livre faz o uso da palavra comprimenta a todos e 

parabeniza os funcionários da saúde pela conquista, que não ligou 

para o Presidente da República para pedir essa Lei mas que ficou 

muito feliz em ele ter sancionado essa Lei, porque isso é uma 

coisa antiga, e fala sempre que temos que valorizar quem trabalha 

com saúde, com excepcionais , com as diferenças porque tudo 

que agente não é capaz de fazer e agente encontra alguém que 

faz e faz bem feito para agente principalmente quando agente 

precisa, temos que admirar e valorizar e que fica muito feliz por 

estar vindo esse reconhecimento, e que essa pandemia ela só 

trouxe coisa boa então depois de ter acabado pois foi uma 

tragédia mundial, mas que de certa forma o pessoal que trabalha 

na área da saúde foram enxergados com olhar mais clínico, um 

olhar mais de reconhecimento e isso vem de encontro a isso que 

esta falando e parabeniza o pessoal da saúde, os agentes 

endemias, e dá os parabéns pela Criação da Casa Lar que até 

pouco tempo estávamos mandando nossas crianças para Ponta 

Grosa, Apíai e até fizemos uma comitiva de vereadores aqui para 

ver se em Apíai atenderia bem as crianças nossas, e hoje temos 

a oportunidades de ter nossas crianças aqui perto até a justiça 

determinar o que será feito com elas e faz uma explanação sobre 

o assunto, ainda em tempo o vereador Jackson pede uma parte 

na palavra e diz que agradeceu e parabenizou muita gente e 

acabou esquecendo de parabenizar o Prefeito que assim como 

Presidente Bolsonaro teve um olhar sensível pós pandemia com 

relação aos agentes da saúde, os auxiliares da profissão da 

enfermagem  nosso Prefeito também teve esse olhar sensível e 

ele disse que sempre que ivesse possibilidade que a Lei 

permitisse ele iria fazer e faz uma explanação sobre o assunto, 



em seguida o verador Sandro finaliza agradecendo a todos e diz 

que quem não puder vim até aqui as sessões são transmitidas 

pelo facebook sempre as terças feiras a de quinze em quinze dias, 

em seguida o vereador Sidival faz o uso da palavra comprimenta 

a todos, e em seguida  e agradece pelos Projetos dos Enfermeiros 

(a), dos auxiliares e dos Agentes da Saúde , agradece ao 

Presidente da República Bolsonaro e ao nosso Prefeito Municipal 

Vandir por ter olhado para a classe dos Profissionais da saúde e 

deixa os parabéns pela iniciativa da Educação da nossa secretária 

Dalva e o apoio do Prefeito e que não queria ta votando aqui 

apenas 2.375 e 3000 e sim sete, oito mil pois eles merecem pela 

luta que tem passado nessa pandemia e que seu voto com certeza 

é favorável, em seguida o vereador Evandro faz o uso da palavra 

comprimenta a todos , e diz que teve consulta em Curitiba e se 

atrasou e que não poderia deixar de estar presente para aprovar 

esses Projetos, Projetos esses de extrema importância e fazer os 

pareceres das comissões então fez questão de mesmo atrasado 

estar aqui nessa data, sobre os Projetos já foi muito bem falado  e 

que não vai ser repetitivo , e parabeniza o Presidente Ruy por ter 

marcado a extraordinária, e para quem não conhece o nosso rito 

é um pouco diferente primeiro se apresenta o Projeto e na próxima 

sessão é marcado para primeira votação, mesmo com caráter de 

urgência ainda se tem um prazo de quinze dias, e o Presidente foi 

sensível a esse pedido através do vereador Jackson que também 

telefonou para ele e perguntou se poderia contar com o apoio das 

comissões, e que falou que o vereador Jackson podia conversar 

com o presidente Ruy, que as comissões vai cumprir com o seu 

dever regimental e vai entregar os pareceres dentro do prazo, e 

na realidade o prazo como foi apresentado agora temos esses 



vinte minutos de intervalo, é o período que vai ser feito os 

pareceres, e que gostaria externar seus votos de pesares a família 

do companheiro Nelton da Sete Barras e a famíla do Sr Antônio 

Andrade da Praia do Peixe, ainda em tempo parabeniza os 

trabalhos das comissões e como diz o vereador Sandro temos que 

aproveitar esse tempo regimental agora pois na próxima sessão é 

uma sessão bem rápida que não existe palavra livre e finaliza 

parabenizando novamente o Sr. Presidente, em seguida o 

vereador Jackson complementa dizendo que como falou o 

vereador Evandro com relação ao Presidente, que realmente hoje 

quando teve a conversa com o Presidente sobre esses Projetos, 

o Presidente na mesma hora foi altamente sensível em questão 

dos Prejetos, tanto da enfermagem quanto dos agentes da saúde 

e na mesma hora ele falou vamos fazer sim, vamos conversa com 

o pessoal, vamos fazer uma extraordinária, e na possibilidade 

dessa extraordinária vamos aprovar esse direito do pessoal que é 

garantido e da os parabéns ao Presidente agradece não só em 

seu nome, mas  em nome de todas as auxiliares e agentes de 

saúde, ainda em tempo o vereador Sidival agradece ao Presidente 

por ter tomado essa iniciativa, porque senão como disse o nobre 

vereador Evandro esse Projeto ira ser apresentado hoje e posto 

em primeira votação na próxima sessão daqui quinze dias,  em 

seguida o Sr. Presidente agradece o vereador Sidival e diz que  

faz das palavras dos vereadores as suas e que não quer aumentar 

mais o espaço do tempo e que gostaria que todos ficassem para 

a extraordinária, e diz que as vezes é meio intransigente em 

questão de tramites de Processo, então aqueles que ele vê que 

não tem necessidade nenhuma de vim com caráter de urgência 

para essa Casa de Leis, e que ele podendo barrar vai barrar e 



aqueles que vê que tem necessidade vai passar, e em seguida 

agradece a humildade da Sr. Gisele de ter vindo conversar na 

sexta e explicar a situação que estava a Secretaria da Educação, 

e o vereador Jackson que veio também  pedindo a aprovação, diz 

que entende pois também é funcionário que nem todos e acha que 

os vereadores são mais funcionários que nós que somos efetivos 

em um órgão pois no momento que nós colocamos nosso nome 

na urna nós temos que aceita essa autonomia que vocês dão para 

nós para fazer o melhor para vocês, e que não existiria Câmara 

nem Prefeitura senão fosse para o bem do povo e agradece a 

presença de todos e que fica feliz em ver o plenário cheio.   

Ninguém mais fazendo o uso da palavra marca a próxima sessão 

ordinária para o dia 30/08/2022 e encerra a presente sessão que 

ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e sr. secretário.  

 
 


