
Ata da 4ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos sete 
dias do mês de Abril do ano de 
dois mil e quinze às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, realizou-
se a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Adrianópolis, 
presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos Santos e secretariado pelo Sr. 
Israel Rodrigues. Iniciada a reunião, foi feita a chamada dos 
senhores vereadores. Havendo quórum legal e sob a graça e 
proteção de Deus, o Sr. Presidente declara aberta a quarta sessão 
ordinária da décima terceira legislatura, neste dia sete do mês de 
abril do ano de dois mil e quinze, e pede ao Sr. Secretario para 
fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos vinte e 
quatro do mês de março, após lida, coloca a mesma em discussão. 
Não havendo discussão coloca em votação, a qual é aprovada por 
unanimidade. O Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a 
leitura do Ofício 036/2015 e do Projeto de Lei nº 007/2015. Projeto 
de Lei nº 007/2015 Sumula: “Altera a Lei nº 665/2008, de 25 de 
Março de 2008, considerando erro de digitação no Art. 10 da 
referida Lei em função da incoerência dos índices utilizados na 
tabela de valores salarial referentes aos vários níveis de atuação do 
quatro de professores e dá outras providências.” Ato continuo o Sr. 
Presidente declara apresentado o referido Projeto de Lei, e faz a 
leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final e também declara apresentado. Em seguida o Sr. Presidente  
delibera em plenário a possibilidade do Projeto de Lei nº007/2015, 
juntamente com o Parecer da Comissão ser discutido e  votado em 
Turno único, por se tratar de caráter de urgência, o qual é aprovado 
por unanimidade. Na sequencia o Sr. Presidente coloca o Projeto 
em discussão. Não havendo discussão o Sr. Presidente coloca o 
Projeto de Lei nº007/2015, juntamente com o parecer da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final em votação em turno único, 
o qual é aprovado por unanimidade. Ato continuo, o Sr. Presidente 
comunica que o mesmo será autografado e encaminhado ao 
executivo para serem tomadas as devidas providencias. Sendo 
essas as matérias da Ordem do Dia o Sr. Presidente deixa a 
palavra livre. Ninguém fazendo o uso, e nada mais havendo a tratar 
o Sr. Presidente marca a próxima sessão para o dia 28/04/2015 e 



encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada pelo 
Sr.Presidente e Sr. Secretario. 


