
Ata da 5ª sessão extraordinária do 
primeiro período legislativo da décima 
quinta legislatura da Câmara Municipal 
de Adrianópolis, realizada aos vinte e 
oito dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte e um às dezessete horas. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, realizou-se 

a quinta sessão extraordinária 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. 

Registrando-se a ausência do vereador Claudio Raab dos Santos. Havendo 

quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente cumprimenta 

todos os presentes e comunica que a presente sessão tem por objetivo 

apresentação dos Projetos de Lei nº030,031,032,033,034/2021, vindo do 

Executivo com caráter de urgência. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 030/2021 Súmula: 

Ratifica os atos do Poder Executivo Municipal como associado da Associação 

dos Municípios do Paraná - AMP e da outras providências.  O Sr. Presidente 

declara apresentado e comunica que será encaminhado as Comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ato continuo o Sr. 

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

nº031/2021 Súmula: Institui o Diário Oficial dos Municípios do Paraná como 

veículo oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do 

Município de Adrianópolis. O Sr. Presidente declara apresentado e comunica 

que será encaminhado as Comissões de Legislação Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura do Projeto de Lei nº nº032/2021 Súmula: Autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial – Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional 

Suplementar ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá outras 

providencias. O Sr. Presidente declara apresentada e comunica que será 

encaminhado as Comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças 

e Orçamento e Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo.  A 

seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de 

Lei nº033/2021 Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial – 

Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento 

Municipal para o corrente exercício e dá outras providências. O Sr. Presidente 



declara apresentado e comunica que será encaminhado as Comissões de 

Legislação Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento e Obras, Serviços 

Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. A seguir o Sr. Presidente pede ao 

Sr. Secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº034/2021 Súmula: Autoriza 

a abertura de Crédito Adicional Especial – Superavit Financeiro e Excesso de 

Arrecadação ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá outras 

providências. O Sr. Presidente declara apresentada e comunica que será 

encaminhado as Comissões de Legislação Justiça e Redação Final e Finanças 

e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência Social. Nada mais havendo a 

tratar o Sr. Presidente encerra a sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. 

Presidente e Sr. Secretário.  


