
   

                                                               
Ata da 10ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dois  dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e vinte e dois 
às dezessete horas e trinta 
minutos. 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a décima 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 décima sessão ordinária da 

décima quinta legislatura, neste dia dois, em seguida o Sr. Presidente 

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

acontecida aos vinte e oito dias do mês de junho, após lida, é 

colocada em discussão em seguida em votação, e a mesma é 

aprovada por unanimidade. Na sequência o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de lei nº030/2022 vindo 

do executivo, após a leitura o Sr. Presidente declara apresentado e 

comunica que será encaminhado ao jurídico e as comissões 

competentes, e em seguida  pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura do Projeto de lei nº031/2022 vindo do executivo, após a leitura, 

o Sr. Presidente declara apresentado e comunica que será 

encaminhado ao jurídico e as comissões competentes e na 

sequência  pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de 

lei nº032/2022 vindo do executivo, após a leitura o Sr. Presidente 

declara apresentado e comunica que será encaminhado ao jurídico 



e as comissões competentes. Ato contínuo o Sr. Presidente  pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de lei nº033/2022 vindo 

do executivo, após a leitura o Sr. Presidente declara apresentado e 

comunica que será encaminhado ao jurídico e as comissões 

competentes, na sequência pede ao Sr. Secretário para fazer a 

leitura do Projeto de lei nº034/2022 vindo do executivo, após a leitura 

o Sr. Presidente declara apresentado e comunica que será 

encaminhado ao jurídico e as comissões competentes. Não havendo 

mais matérias na ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre, 

o qual o vereador Sidival faz o uso da palavra, cumprimenta a todos 

e parabeniza o Sr. Prefeito pela festa do aniversário da cidade, que 

foram três dias de festa, e que foi muito bom, agradece a Polícia 

Militar por estar presente também na festa e pelo serviço prestado,  

na sequência o vereador Sandro cumprimenta a todos e agradece a 

Deus por estar aqui começando mais um semestre, e diz que 

concorda com o vereador Sidival que  foi uma festa muito boa e que 

como já disse na sessão solene nós carecemos de diversão e o povo 

também carece, tendo recurso não tem porque não fazer, e fala da 

questão da segurança que foi perfeita, não teve nenhum entreveiro,  

que foi muito bonito iniciar as festividades  com o Culto Ecumênico, 

na sequência vereador Ruy faz o uso da palavra parabenizando 

também o prefeito e a comissão que organizou a festa, e 

complementa a palavra dos nobres vereadores dizendo que fica feliz 

em não ter tido nenhum entreveiro, que Deus abençoou a nossa  

festa, parabeniza Adrianópolis pelos seus 62 anos de Emancipação, 

que essas festividades é de grande valia para nossa população que 

no meio de tanta crise que estamos passando, e espera que essa 

pandemia esteja chegando ao final e se sensibiliza pela perdas que 

algumas famílias tiveram e não puderam participar das festividades, 



e que temos que refletir sobre isso e agradecer a Deus por ter os 

amigos que aqui ficaram . Ninguém mais fazendo o uso da palavra 

marca a próxima sessão ordinária para o dia 16/08/2022 e encerra a 

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

sr. secretário.  

 
 


