
Ata da 2ª sessão extraordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezoito dias do mês de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte e dois às 
dezessete horas. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 

dois, realizou-se a segunda 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. Havendo 

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

cumprimenta todos os presentes e declara aberta a segunda sessão 

extraordinária. O Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a 

leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos dezenove dias do 

mês de janeiro, após lida, é colocada em votação, e a mesma e 

aprovada por unanimidade, em seguida o Sr. Presidente comunica 

que a presente sessão tem por objetivo discussão e votação dos 

Projetos de Lei nº 002,003,004/2022 com Parecer Jurídico e das 

Comissões de Finanças e Orçamento e Legislação Justiça e 

Redação Final e apresentação dos Projetos de Lei 

nº006,007,008,009/2022 vindo do Executivo. Na sequência o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da súmula do 

Projeto de Lei nº 002/2022 com os pareceres. Súmula: Autoriza 

abertura de Crédito adicional especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 1.682.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta 

e dois mil reais) e dá outras providências. O Sr. Presidente delibera 

em votação nominal a possibilidade de o Projeto de Lei nº002/2022 

ser votado em primeiro e único turno. Sendo o mesmo aprovado. O 

Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº002/2022. Não 



havendo discussão o Sr. Presidente coloca o Projeto de Lei nº 

002/2022 em votação nominal, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. O Sr. Presidente comunica que o Projeto nº002/2022 

será autografado e encaminhado ao Executivo. Na sequência o Sr. 

Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura da súmula do 

Projeto de Lei nº 003/2022 com os pareceres. Súmula: Autoriza 

abertura de Crédito adicional especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 1.603.144,02 (Um milhão seiscentos e três 

mil e cento e quarenta e quatro reais e dois centavos) e dá outras 

providências. O Sr. Presidente delibera em votação nominal a 

possibilidade de o Projeto de Lei nº003/2022 ser votado em primeiro 

e único turno. Sendo o mesmo aprovado. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei nº003/2022. Não havendo discussão o Sr. 

Presidente coloca o Projeto de Lei nº 003/2022 em votação nominal, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

comunica que o Projeto nº003/2022 será autografado e encaminhado 

ao Executivo. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura da súmula do Projeto de Lei nº 004/2022 com os 

pareceres. Súmula: Dispõe sobre ajuste do Regime de Previdência 

Municipal de Adrianópolis, denominado ADRIPREV aos termos da 

EC. nº103, de 12 de novembro de 2019 e dá outras providências. O 

Sr. Presidente delibera em votação nominal a possibilidade de o 

Projeto de Lei nº004/2022 ser votado em primeiro e único turno. 

Sendo o mesmo aprovado. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei nº004/2022. Não havendo discussão o Sr. Presidente 

coloca o Projeto de Lei nº 004/2022 em votação nominal, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que 

o Projeto nº004/2022 será autografado e encaminhado ao Executivo. 

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



fazer a leitura dos Projetos de Lei nº 006/2022 Súmula: Autoriza 

abertura de Crédito adicional especial no Orçamento – Programa 

vigente, no valor de R$ 10.378,75 (Dez mil trezentos e setenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos) e dá outras providências. Declara 

apresentado. O Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a 

leitura dos Projetos de Lei nº 007/2022 Súmula: Autoriza abertura de 

Crédito adicional especial no Orçamento – Programa vigente, no 

valor de R$ 270.800,00 (duzentos e setenta mil e oitocentos reais) e 

dá outras providências. Declara apresentado. O Sr. Presidente pede 

ao Sr. secretario para fazer a leitura dos Projetos de Lei nº 008/2022 

Súmula: Autoriza abertura de Crédito adicional especial no 

Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 16.914,92 (dezesseis 

mil novecentos e quatorze reais e noventa dois centavos) e dá outras 

providências. Declara aprovado. O Sr. Presidente pede ao Sr. 

secretario para fazer a leitura dos Projetos de Lei nº 009/2022 

Súmula: Autoriza abertura de Crédito adicional especial no 

Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 338.229,00 

(trezentos e trinta e oito mil e duzentos e vinte e nove reais) e dá 

outras providências. Declara aprovado. Ato continuo o Sr. Presidente 

delibera em votação nominal a possibilidade de votar em turno único 

os Projetos de Lei nº005,006,007,008,009/2022. Vindo do executivo 

com regime de urgência. E todos aprovam. O Sr. Presidente 

comunica que o Projeto de Lei nº005/2022 já foi apresentado em 

sessão ordinária dia 15/02/2022 e será colocado em votação. O Sr. 

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

Lei nº005/2022 com os pareceres. Súmula: Ratifica a 4º Alteração 

Consolidação do Contrato do Consórcio Metropolitano de Saúde e 

Assistência Social do Paraná – COMESP e autoriza a permanência 

do Município de ADRIANÓPOLIS no agora denominado 



CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SERVIÇOS DO PARANÁ – 

COMESP e da outras providências. O Sr. Presidente delibera em 

votação nominal o Projeto de Lei nº 005/2022 em primeiro e único 

turno, sendo o mesmo aprovado. O Sr. Presidente coloca em 

discussão. Na sequencia o Sr. Presidente coloca em votação em 

turno único o Projeto de Lei º005/2022 sendo o mesmo aprovado, e 

o Sr. Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 

Executivo. O Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a 

leitura do projeto Na sequência o Sr. Presidente coloca em votação 

em turno único o Projeto de Lei nº006/2022 sendo o mesmo 

aprovado, e o Sr. Presidente comunica que será autografado e 

encaminhado ao Executivo. A seguir O Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do projeto de Lei nº007/2022 com os 

pareceres. Súmula: Autoriza abertura de Crédito adicional especial 

no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 270.800,00 

(duzentos e setenta mil e oitocentos reais) e dá outras providências. 

0O Sr. Presidente delibera em votação nominal o Projeto de Lei nº 

007/2022 em primeiro e único turno, sendo o mesmo aprovado. O Sr. 

Presidente coloca em discussão. Na sequência o Sr. Presidente 

coloca em votação em turno único o Projeto de Lei nº007/2022 sendo 

o mesmo aprovado, e o Sr. Presidente comunica que será 

autografado e encaminhado ao Executivo. A seguir O Sr. Presidente 

pede ao Sr. Secretario para fazer a leitura do projeto de Lei 

nº008/2022 com os pareceres. Súmula: Autoriza abertura de Crédito 

adicional especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 

16.914,92 (dezesseis mil novecentos e quatorze reais e noventa dois 

centavos) e dá outras providências. O Sr. Presidente delibera em 

votação nominal o Projeto de Lei nº 008/2022 em primeiro e único 

turno, sendo o mesmo aprovado. O Sr. Presidente coloca em 



discussão. Na sequência o Sr. Presidente coloca em votação em 

turno único o Projeto de Lei nº008/2022 sendo o mesmo aprovado, e 

o Sr. Presidente comunica que será autografado e encaminhado ao 

Executivo. A seguir O Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para 

fazer a leitura do projeto de Lei nº009/2022 com os pareceres. 

Súmula: Autoriza abertura de Crédito adicional especial no 

Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 338.229,00 

(trezentos e trinta e oito mil e duzentos e vinte e nove reais) e dá 

outras providências. O Sr. Presidente delibera em votação nominal o 

Projeto de Lei nº 009/2022 em primeiro e único turno, sendo o mesmo 

aprovado. O Sr. Presidente coloca em discussão. Na sequência o Sr. 

Presidente coloca em votação em turno único o Projeto de Lei 

nº009/2022 sendo o mesmo aprovado, e o Sr. Presidente comunica 

que será autografado e encaminhado ao Executivo. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão que ao seu final 

vai assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 

 

 

 

 

 

 

 


