
                                                 

                                                               
Ata da 16ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
oito  dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte e 
dois às dezessete horas e 
trinta minutos. 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a décima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Adrianópolis, presidida pelo Sr. Ruy Taverna da Fonseca e devido a 

ausência do secretário que avisou que chegaria atrasado o 

Presidente pede ao vice- Presidente Evandro Gonçalves Pontes para 

secretariar a sessão. Iniciada a reunião, foi feita a chamada dos 

senhores vereadores, registrando -se a ausência do vereador Jorge 

Fernando Polli. Havendo quórum legal e sob a graça e proteção de 

Deus, o Presidente cumprimenta à todos os presentes e declara 

aberta a décima sexta sessão ordinária da décima quinta legislatura, 

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

fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos onze dias do 

mês de outubro, após lida, é colocada em discussão, após a 

discussão, o vereador Evandro solicita que durante a sua fala seja 

incluído a parte em que ele fez o agradecimento para o deputado 

Anibelli Neto, na sequência o Presidente diz que nas outras sessões 

sempre é reduzido os comentários  para não ficar muito longa, mas 

que vai ser feita na integra, em seguida o vereador Evandro diz que 

viu que a ata está bem reduzida mesmo, mas que tem que ser assim, 

e só quer que conste mesmo o agradecimento, na sequência o 

Presidente pergunta ao senhores vereadores se mais alguém quer 

que inclua sua fala na integra, em seguida o vereador Mauro pede 

retificação na ata, e fala que foi colocada em ata que seu deputado 

havia se elegido mas ele não se elegeu e solicita que seja colocada 

a equipe que ajudou o deputado que foi o Joemi, Alex Paulista, 

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

seguida o Presidente comunica que vai ser feita a retificação e 

colocada na integra a palavra do vereador  e que após feita chamará 



o vereador Mauro para ver a correção antes que ela seja asssinada, 

em seguida o Presidente coloca a ata em votação, e a mesma é 

aprovada por unanimidade com retificação das palavras dos 

vereadores Mauro e Evandro. Na sequência o Presidente solicita ao 

secretário para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei 

nº044/2022, após a leitura da Súmula o Presidente da uma pausa 

para que seja providenciado para todos os vereadores cópia do 

Projeto de lei nº044/2022, após a pausa ainda em tempo o Presidente 

convida o vereador Sandro para compor a mesa, assinar o livro de 

chamada e assumir suas funções como secretário, e em seguida o 

Presidente faz um comentário sobre os valores do orçamento que 

estão no Projeto, que o mesmo valor final que está na tabela, está no 

Projeto e em seguida pede ao secretário para fazer a leitura do 

parecer jurídico e das comissões, ato contínuo o vereador Sandro 

cumprimenta à todos, e pede desculpas pelo atraso, pois estava em 

viagem  e aconteceu um imprevisto e acabou se atrasando, e fala 

que ainda bem que deu tempo de chegar e assinar o livro de 

chamada, e em seguida o secretário faz a leitura novamente do 

Projeto de Lei nº 044/2022 com os pareceres jurídicos e das 

comissões, na sequência o Presidente coloca em votação os 

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

seguida coloca em discussão o Projeto de Lei nº 044/2022, não 

havendo discussão coloca em votação em primeiro turno, sendo o 

mesmo  aprovado por unanimidade, o Presidente declara aprovado 

o primeiro turno do Projeto de lei nº 044/2022. Ato contínuo o 

Presidente pede ao secretário para fazer a leitura do Requerimento 

001/2022 de autoria dos vereadores Evandro Gonçalves Pontes, 

Ronaldo de Almeida Santos e Claudio Raab dos Santos, após a 

leitura o Presidente coloca em discussão o Requerimento dos 

vereadores Evandro, Ronaldo e Claudio, não havendo discussão o 

presidente  pergunta ao vereador Evandro se ele quer fala sobre seu 

Requerimento, o qual o vereador diz que a justificativa já está bem 

clara e pede o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse 

requerimento. Em seguida o Presidente coloca em votação o 

Requerimento nº001/2022 de autoria dos vereadores, o qual o 

mesmo é aprovado por unanimidade, o Presidente declara aprovado 

o Requerimento nº001/2022 e comunica que será encaminhado ao 

Poder Executivo. Na sequência o Presidente pede ao secretário para 



fazer a leitura do Edital de convocação nº 008/2022.  Não havendo 

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

Sandro diz que só quer ressaltar seu pedido de desculpas ao nobres 

colegas vereadores Ronaldo, Jackson, Claudio, Mauro, Sidival, 

Evandro e ao Presidente e a todo pessoal da Câmara, que hoje 

realmente houve um imprevisto, e que pretendia chegar no tempo 

hábil e acabou se atrasando, e pede desculpas novamente e 

agradece por terem deixado ele participar da sessão. Ninguém mais 

fazendo o uso da palavra o presidente marca a próxima sessão 

ordinária para o dia 22/11/22 e encerra a presente sessão que ao seu 

final vai assinada pelo sr. Presidente e o sr. secretário.  

 


