
  

                                                               
Ata da 02ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
quinze dias do mês de março 
do ano de dois mil e vinte e 
dois às dezessete horas e 
trinta minutos. 

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

realizou-se a segunda 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 segunda 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 quinze dias do mês de fevereiro, após lida, é colocada 

em discussão e em seguida 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 nº010/2022 

Súmula:”Dispõe sobre alteração e denominação  de unidade básica 

de saúde (UBS) do Bairro Porto Novo e da outras providencias”. 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 . Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº011/2022 Súmula: 

Dispõe sobre alteração e denominação  de rua e da outras 

providencias”. 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 . Ato continuo o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do Projeto de 

Lei nº012/2022 Súmula: Institui o Sistema de Controle Interno do 

poder Executivo de Adrianopolis/ PR nos termos do art. 31 da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil e dá outras 

providências. Na sequencia 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 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, os 

Projetos de Lei nº 010, 011/2022 e no pedido de urgência simples  e 

o Projeto de Lei nº012/2022. O Sr. Presidente delibero a possibilidade 

de tramitar em regime de urgência os Projetos de Lei 

nº010,011,012/2022. O Sr. Presidente coloca em votação nominal 

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

regime de urgência dos Projetos de Lei nº010,011,012/2022, os quais 

serão encaminhados a procuradoria jurídica e em seguida as 

comissões competentes, e devido ao pedido de urgengia o Sr. 

Presidente delibera em plenario a possibilidade de fazer uma sessão 

extraordinária neste mesmo dia quinze, quinze minutos  após o 

encerramento da sessão ordinaria, o qual todos os vereadores são 

favoráveis, ato continuo o Sr. Presidente marca uma sessão 

extraordinária quinze minutos após a sessão ordinária neste dia 

quinze  para discutir e votar os Projetos de Lei nº010,011,012/2022. 

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

leitura das Indicações nº013, 014 e 015/2022 de autoria do vereador 

Evandro. 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 comunica que as Indicações 

serão encaminhadas ao Executivo. Ato continuo o Sr. Presidente 

pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Oficio nº08/2022   de 

autoria dos Vereadores Evandro e Sandro destinado ao Sr. Antonio 

Anibelli Neto Deputado Estadual, em seguida o  Sr. Presidente pede 

ao Sr. Secretario para fazer a leitura do pedido de  solicitação   de 

espaço nesta Casa de Leis para a Primeira reunião de lançamento 

do Censo Demografico de 2022, sendo estas as matérias do dia o Sr. 

Presidente deixa a palavra livre, Ninguém mais fazendo o uso da 

palavra o Sr. Presidente marca a próxima sessão ordinária para o dia 

29/03/2022 e encerra a presente sessão que ao seu final vai assinada 

pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 
 


