
   

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

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a décima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal 

de Adrianópolis, considerando a falta justificada do Presidente desta 

Casa de Leis, o vereador Evandro Gonçalves Pontes, na qualidade 

de Vice Presidente assume as funções inerentes a presidência 

durante esta sessão nos termos do artigo 26 do regimento interno e 

secretariada pelo Sr. Sandro Junior dos Santos. Iniciada a reunião, 

foi feita a chamada dos senhores vereadores, registrando -se a 

ausência do vereador Ruy Tarverna da Fonseca e Ronaldo Almeida 

dos Santos. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de 

Deus, o Presidente cumprimenta à todos os presentes e declara 

aberta a décima quinta sessão ordinária da décima quinta legislatura, 

neste dia onze, em seguida o Presidente solicita ao secretário para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos treze dias 

do mês de setembro, após lida, é colocada em votação, e a mesma 

é aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente solicita ao 

secretário para fazer a leitura da ata sintética do dia vinte e sete de 

setembro. Em seguida o Presidente pede ao secretário para fazer a 

leitura do Projeto de Lei nº042/2022, após a leitura o Presidente 

comunica que será encaminhado para as comissões competentes e 

em seguida para o jurídico, e na sequência pede ao secretário para 

fazer a leitura do Projeto de Lei nº043/2022, após a leitura o 

Presidente comunica que será encaminhado para as comissões 

competentes e em seguida ao jurídico. Ato contínuo o Presidente 

pede ao secretário para fazer a leitura do convite vindo da Câmara 

Municipal de Ribeira /SP, após a leitura o Presidente comunica que 

foi encaminhado para essa casa de leis uma solicitação da 

Associação dos profissionais dos correios ADCAP/PR, solicitando 



que seja realizado uma moção de apoio a privatização dos correios 

e que esse pedido está disponível para todos os vereadores.  Não 

havendo mais matérias na ordem do dia deixa a palavra livre, o qual 

o vereador Jorge Fernando cumprimenta a todos e faz um 

comentário sobre a Dona Dalva que não faz mais parte do quadro de 

funcionários como secretária da Educação, e parabeniza ela pelos 

longos anos de trabalho prestados a frente da Educação com muita 

eficiência (...), em seguida faz um agradecimento a todos os 

vereadores pelos trabalhos feito para seus deputados, e que seu 

deputado Geraldo Mendes atingiu uma grande votação e que é o 

primeiro mandato dele, e que isso também é merito do vereador 

Sidival que trabalhou bastante, e faz uma explanação sobre o 

assunto sobre os deputado que se elegeram, na sequência o 

vereador Sidival faz o uso da palavra cumprimenta a todos e 

agradece primeiramente a Deus, e agradece a população pelos votos 

para o deputado Geraldo Mendes, agradece também ao vereador 

Fernando Polli e o ex-vereador Sidiclei que juntos trabalharam para 

o deputado Geraldo Mendes, e que foi uma campanha limpa e 

honesta, e que sempre vai estar a disposição de todos os munícipes, 

e agradece também a todos que votaram para o deputado Alexandre 

Curi (...) e faz uma explanação sobre o assunto, em seguida o 

vereador Evandro diz que gostaria de proferir algumas palavras já 

que essa é a sessão que antecede a data do dia dos Professores, diz 

que ser mestre não é apenas lecionar ensinar, não é apenas 

transmitir conteúdo programáticos, ser mestre é ser orientador e 

amigo, é caminhar com o aluno passo a passo  (...), e ainda em tempo 

fala das eleições que tivemos nesse dia 2 de outubro as eleições 

onde podemos exercer nossa cidadania, eleger nossos 

representantes (...), parabeniza nossa população pois tudo ocorreu 

de forma passifica e parabeniza todos os eleitos, inclusive alguns 

tiveram votos no nosso município, parabeniza também o Deputado  

federal reeleito Tonhinho Wandescher pela exelente votação obtida 

em nosso município (...) e parabeniza ainda em nome do vereador 

Sandro que vestiu a camisa em prol da campanha do deputado 

Estadual reeleito  Anibelli Neto que obteve mais de dez por cento dos 

votos validos totalizando 413 votos de confiança, sendo 198 só no 

nosso bairro Porto novo conjuntamente com o João Surá e finaliza 

deixando seus sinceros votos de pesares a sua família como um 



todo, pelo falecimento da sua prima Silvia sepultada nesta data. Na 

sequência o vereador Claudio faz o uso da palavra cumprimenta à 

todos e agradece os votos para o deputado Toninho Wandescher e 

agradece a todos os eleitores que os acompanharam e entenderam 

que o deputado foi um bom deputado para o município e diz que quer 

compartilhar essa ultima emenda   com o vereador Jorge Fernando 

que o deputado ligou na semana passada que vai enviar verba para 

mais um caminhão caçamba no valor de 700.00,00 mil reais e diz que 

tem orgulho em trabalhar para um deputado desse calibre e faz uma 

explanação sobre o assunto. Em seguida o vereador Mauro 

cumprimenta a todos e agradece primeiramente a Deus, e agradece 

também aos vereadores que cada um trabalhou pro seu deputado e 

que ficou feliz dos deputados dos nobres colegas  terem se elegido, 

o deputado do vereador Sidival e Fernando Polii, o deputado do 

vereador Claudio, Evandro e Sandro , o deputado do vereador 

Jackson e diz que nosso povo também soube mostrar para nosso 

município, que, quem ajuda ganha voto, o Aroldo Martins foi uma 

pessoa que ajudou muito nosso município nesses dois ultimos anos, 

e que não foi atoa que ele e sua equipe, juntamente com o Joemi, 

Alex , Sidinho do Perau,  Luizinho do Porto Novo e o Joares Fonseca, 

que essa foi a equipe que formaram e fizeram esses 606 votos para 

seu deputado Aroldo Martins, não conseguiu chegar lá, mas não foi 

porque o nosso povo de Adrianópolis não viu que ele ajudou, e no 

que o povo viu que ele ajudou o povo por ele viu que podia fazer por 

ele  e fizeram 18 e pouco porcento de votação no município  e ficou 

muito alegre em ver equipe estar trabalhando em harmonia, onde o 

voto era de alguém, o outro chegava e já sabia e não ia e não foi atoa 

que todos juntos fizeram 2600 votos quase para nossos deputados, 

então só tem que agradecer, não foi pelo município de Adrianopolis 

que tirou a eleição do Aroldo Martins é porque ele não foi bem votado 

nos outros municípios que são maiores e onde ele tinha mais votos, 

e agradece a cada um que trabalhou junto nessa camapanha que 

onde que tinha um o outro não chegava atrapalhar e por isso que 

fezeram essa quantinha de votos significativa cada um para seu 

deputado, e parabeniza também o deputado estadual que foi muito 

bem votado no nosso município com 2123 votos e graças a Deus 

então firmes e fortes, e espera que esses deputados eleitos cumpram 

a palavra e ajude cada vez mais nosso município e que tem certeza 



que é para isso que nos estamos aqui, e cada vez e chega um 

recurso no nosso município é uma conquista maior para cada um de 

nós. Na sequência o vereador Jackson cumprimenta à todos e 

agradece a todos que apoiaram na campanha para deputado federal 

Beto Preto, onde ele e o vereador Ronaldo, o ex- Prefeito Alcides e 

mais algumas pessoas que ajudaram e que seu deputado fez votos 

em todos os bairros principalmente na sede e no Porto Novo, ele é 

um deputado que está entrando agora pois era secretário da 

saúde,mas mesmo ainda  como secretário já ajudava o município 

principalmente durante a pandemia e parabeniza a todos os colegas 

pelos votos para seus deputados, e que esses deputados venham 

ajudar nosso município, e ainda em tempo fala que é uma pena o 

candidato do vereador Mauro deputado Aroldo não ter se reelegido . 

Ninguém mais fazendo o uso da palavra o presidente marca a 

próxima sessão ordinária para o dia 25/10/22 e encerra a presente 

sessão que ao seu final vai assinada pelo sr. Presidente e o sr. 

secretário.  

 


