
  

                                                               
Ata da 01ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
quinze dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e dois às dezessete horas 
e trinta minutos. 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a 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 a 

todos os presentes e declara aberta a primeira sessão ordinária da 

décima quinta legislatura, neste dia quinze. O Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, 

acontecida aos sete dias do mês de dezembro, após lida, é colocada 

em votação, e a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência 

o Sr. Presidente pede ao Senhor Secretário para fazer a leitura do 

Projeto de Lei nº002/2022 Súmula: Autoriza abertura de Crédito 

adicional especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 

1.682.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil reais) e dá 

outras providências. Após a leitura o Sr. Presidente comunica que o 

referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em seguida a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e 

Orçamento. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº003/2022 Súmula: Autoriza 

abertura de Crédito adicional especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 1.603.144,02 (Um milhão seiscentos e três 



mil e cento e quarenta e quatro reais e dois centavos) e dá outras 

providências. Após a leitura o Sr. Presidente comunica que o referido 

Projeto será encaminhado ao Jurídico e em seguida a Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ato 

continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura 

do Projeto de Lei nº004/2022 Súmula: Dispõe sobre ajuste do 

Regime de Previdência Municipal de Adrianópolis, denominado 

ADRIPREV aos termos da EC. nº103, de 12 de novembro de 2019 e 

dá outras providências. Após a leitura o Sr. Presidente comunica que 

o referido Projeto será encaminhado ao Jurídico e em seguida a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. Após a 

apresentação o Sr. Presidente convida o Sr. Tiago controlador geral 

do Município para fazer umas explanações sobre os referidos 

Projetos, pois os Projetos do Executivo estão vindo com falta de 

informações importantes (destino da verba, rubricas, emendas etc.) 

O qual houve alguns questionamentos, após os esclarecimentos 

houve um acordo no qual o Sr. Tiago se comprometeu em averiguar 

essa situação. Na sequência o Sr. Presidente comunica que devido 

o pedido de urgência nos termos do Artigo 48º da Lei Orgânica 

Municipal, entende que o regime é de urgência simples. Artigo 120 

do Regimento Interno. O Sr. Presidente delibero a possibilidade de 

tramitar em regime de urgência os Projetos de Lei 

nº002,003,004/2022. O Sr. Presidente coloca em votação nominal 

sendo o mesmo aprovado. O Sr. Presidente declara aprovado o 

regime de urgência dos Projetos de Lei nº002,003,004/2022, os quais 

serão encaminhados a procuradoria jurídica e em seguida as 

comissões competentes. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº005/2022 Súmula: 

Ratifica a 4º Alteração Consolidação do Contrato do Consórcio 



Metropolitano de Saúde e Assistência Social do Paraná – COMESP 

e autoriza a permanência do Município de ADRIANÓPOLIS no agora 

denominado CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SERVIÇOS DO 

PARANÁ – COMESP e da outras providências. Após apresentado o 

Sr. Presidente comunica que será encaminhado ao jurídico e em 

seguida a comissão de Legislação Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento. O Sr. Presidente marca uma sessão 

extraordinária para discutir e votar os Projetos de Lei 

nº002,003,004/2022, e apresentar os Projetos de Lei 

nº006,007,008,009/2022 para o dia 18/02/2022 as 17:00 horas. Na 

sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a leitura 

das Indicações nº001,002,003/2022 de autoria do vereador Sandro. 

Após a leitura o Senhor Presidente pergunta ao vereador se ele 

gostaria de falar sobre suas Indicações, o mesmo faz sua 

explanação. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para 

fazer a leitura das Indicações nº004,005,006/2022 de autoria do 

vereador Jackson. Após a leitura o Senhor Presidente pergunta ao 

vereador se ele gostaria de falar sobre suas Indicações, o mesmo faz 

sua explanação. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura das Indicações 

nº007,008,009,010/2022 de autoria do vereador Evandro e Sandro. 

Após a leitura o Senhor Presidente pergunta aos vereadores se 

gostariam de falar sobre suas Indicações, e os mesmos fazem suas 

explanações. O Sr. Presidente comunica que as Indicações serão 

encaminhadas ao Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura do Oficio nº021/2022 do Sr. 

Presidente Ruy Taverna da Fonseca aos cuidados do vereador 

Claudio Raab dos Santos. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura dos Oficio nº 002,003 e 004/2022  de 



autoria dos Vereadores Evandro e Sandro destinado ao Sr. Antonio 

Anibelli Neto Deputado Estadual, em seguida o Sr. Secretario faz a 

leitura de uma solicitação de autorização do vereador Jackson, sendo 

estas as matérias do dis o Sr. Presidente deixa a palavra livre, 

fazendo o uso da mesma os veradores Fernando, Claudio, Ronaldo 

e Mauro pedem para se retirar. Ato continuo o vereador Sidival 

cumprimenta a todos os presentes e faz uma Indicação verbal que 

seja feita a manutenção da estrada da varginha, principalmente no 

trecho de cima que pega a casa da Dona Lourdes até o termino da 

subida. E que seja providenciado o fechamento do muro do cemitério 

jardim da saudade o qual tem um pedaço aberto e esta entrando 

cavalos. Parabeniza o Dr. Kelsons advogado, Daniel Contador pelas 

explicações sobre os Projetos, e o Sr. Presidente por ter convidado 

o Sr. Tiago Controlador Geral do Municipio para dar explicações 

sobre os referidos Projetos, dando continuidade  o vereador Evandro 

cumprimenta a todos, parabeniza o vereadores pelas suas 

Indicações  e faz uma Indicação verbal pedindo que seja feito o 

saibramento da estrada das Andorinhas e manutenção urgente da 

balsa das Andorinhas. A seguir o Sr. Presidente faz um relato sobre 

uma ligação que foi recebida nesta casa de leis do Bairro Corrego do 

Franco referente  a falta de professores na escola do bairro que esta 

prejudicando muitas crianças pois estão sem aula ate o devido 

momento e pede que os nobres colegas encaminhem essa situação 

ao Sr.Prefeito pois e do interesse de todos. Ninguém mais fazendo o 

uso da palavra o Sr. Presidente marca a próxima sessão ordinária 

para o dia 08/03/2022 e encerra a presente sessão que ao seu final 

vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 
 


