
   

                                                               
Ata da 13ª sessão ordinária do                             
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
treze  dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e vinte e 
dois às dezessete horas e 
trinta minutos. 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, 

realizou-se a décima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal 

de Adrianópolis, considerando a falta justificada do Presidente desta 

Casa de Leis, o vereador Evandro Gonçalves Pontes, na qualidade 

de Vice Presidente assume as funções inerentes a presidência 

durante esta sessão nos termos do artigo 26 do regimento interno e 

secretariada pelo Sr. Sandro Junior dos Santos. Iniciada a reunião, 

foi feita a chamada dos senhores vereadores, registrando -se a 

ausência do vereador Ruy Tarverna da Fonseca. Havendo quórum 

legal e sob a graça e proteção de Deus, o Presidente cumprimenta à 

todos os presentes e declara aberta a décima terceira sessão 

ordinária da décima quinta legislatura, neste dia treze, em seguida o 

Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, acontecida aos trinta dias do mês de agosto, após lida, é 

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

aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente solicita ao 

secretário para fazer a leitura da ementa do Projeto de Lei 

nº038/2022, com o parecer Jurídico e das comissões, após a leitura 

o Presidente coloca  em votação os pareceres das comissões o qual 

os mesmos são aprovados. Na sequência coloca em discussão o 

Projeto de Lei nº038/2022, não havendo discussão coloca em 

votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº038/2022, em seguida 

o Presidente declara aprovada o primeiro turno do Projeto de lei 

nº038/2022. Na sequência solicita ao secretário para fazer a leitura 

da ementa do projeto de Lei nº039/2022 com o parecer jurídico e das 

comissões, após a leitura o presidente coloca em votação os 

pareceres das comissões, o qual os mesmos são aprovados, dando 

continuidade o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 



nº039/2022, o qual o vereador Sandro comprimenta  e faz uma 

observação que está lendo somente a súmula porque esses projetos 

já foram apresentados em sessão anterior e ficaram disponíveis para 

quem quisesse ver, em seguida o presidente delibera a possibilidade 

do Projeto de Lei nº039/2022 ser votado em primeiro e único turno, o 

qual todos são favoráveis, em seguida o Projeto de lei nº039/2022 é 

colocado em votação, o qual é aprovado por unanimidade, o 

presidente declara aprovado o Projeto de Lei nº039/2022 e comunica 

que será autografado e encaminhado ao executivo. Ato contínuo o 

Presidente solicita ao secretário para fazer a leitura do Projeto de lei 

nº040/2022, após a leitura o Presidente comunica que será 

encaminhado para as comissões competentes e em seguida ao 

jurídico, e na sequência solicita ao secretário para fazer a leitura do 

Projeto de lei nº041/2022, após a leitura o Presidente comunica que 

será encaminhado para as comissões competentes, e ao jurídico 

dando continuidade o Presidente diz que considerando o regime de 

urgência dos projeto de lei nº040 e 041/2022, e considerando ainda 

que as comissões já estão com os pareceres prontos e a 

Procuradoria jurídica também já encaminhou os pareceres, gostaria 

de deliberear nominalmente aos Edis a possibilidade de realizar  uma 

sessão extraordinária quinze minutos após o término dessa sessão, 

em seguida o vereador Sandro questiona sobre o objetivo dessa 

extraordinária, e o Presidente responde  que é a votação em segundo 

turno do Projeto nº038/2022 LDO, e votar esses Projetos nº 040 e 

041/2022 que vieram com pedido de urgência, o qual todos são 

favoráveis. Na sequência o Presidente  solicita ao secretário para 

fazer a leitura das indicação nº 024/2022 de  autoria vereador Mauro, 

após a leitura o vereador Mauro cumprimenta a todos e fala sobre 

sua indicação que esteve em uma reunião com o pessoal da Barrinha 

e eles falaram na questão da água, que ela vem da montanha, e 

quando chove bastante entope os canos e complica para os 

moradores, e é por isso que está fazendo esse pedido, pois a caixa 

que tem lá é muito pequena, e que a demanda é grande então eles 

precisam de uma caixa maior para que possa ser distribuída para 

todos, em seguida o Presidente comunica que sua indicação será 

encaminhada ao Executivo. Não havendo mais matérias na ordem 

do dia deixa a palavra livre, o qual o vereador Sidival cumprimenta a 

todos e parabeniza o vereador Mauro pela indicação, e faz um pedido 



para que o Prefeito resolva essa questão da água, pois é de seu 

conhecimento também  que ali á muito tempo os moradores sofrem 

com a água. Ninguém mais fazendo o uso da palavra o presidente 

marca a próxima sessão ordinária para o dia 27/09/2022 e encerra a 

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

o sr. secretário.  

 


