
Ata da 9ª sessão extraordinária do 
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
quatorze dias do mês de outubro 
do ano de dois mil e vinte e um às 
dezessete horas. 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, 

realizou-se a nona 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 

ausência dos vereadores Claudio Raab dos Santos e Jorge Fernando 

Santos Polli. 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 nº046,047,048/2021. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº046/2021 com 

parecer jurídico e contábil. Súmula: Autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 

4.735.000,00 (quatro milhões e setecentos e trinta e cinco mil reais) 

no orçamento do Município de Adrianópolis para o exercício de 2021. 

Dando continuidade o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura do Projeto de Lei nº047/2021 com parecer jurídico e 

contábil Súmula: Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), e dá outras providências. Na sequência o Sr. Presidente pede 

ao Sr. secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº048/2021 

com parecer jurídico e contábil Súmula: Autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 

140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), e dá outras providências. O 



Sr. Presidente delibera em plenário a possibilidade dos projetos de 

Lei nº046,047,048/2021 ser votado em turno único devido ao caráter 

de urgência na próxima sessão extraordinária dia 14/10/2021 as 

dezenove horas e trinta minutos. Sendo aprovado por unanimidade.  

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão que 

ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  


