
Ata da 3ª sessão extraordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos quinze 
dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e dois às dezenove 
horas. 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 

realizou-se a terceira 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 terceira sessão extraordinária. 

O Sr. Presidente pede ao Sr. secretario para fazer a leitura da ata da 

sessão anterior, acontecida aos dezoito dias do mês de fevereiro, 

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 

010,011,012/2022 com Parecer Jurídico e das Comissões de 

Finanças e Orçamento e Legislação Justiça e Redação Final. Na 

sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 

da súmula do Projeto de Lei nº 010/2022 com os pareceres. Súmula: 

“Dispõe sobre alteração e denominação de unidade básica de saúde 

(UBS) do Bairro Porto Novo e da outras providencias” O Sr. 

Presidente delibera em votação nominal a possibilidade de o Projeto 

de Lei nº010/2022 ser votado em primeiro e único turno. Sendo o 

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

de Lei nº010/2022 após a discussão o Sr. Presidente coloca o Projeto 

de Lei nº 010/2022 em votação nominal, sendo o mesmo aprovado 

por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que o Projeto 



nº010/2022 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 011/2022 com os pareceres. Súmula: 

“Dispõe sobre alteração e denominação de rua e da outras 

providencias”.  O Sr. Presidente delibera em votação nominal a 

possibilidade de o Projeto de Lei nº011/2022 ser votado em primeiro 

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

discussão o Projeto de Lei nº011/2022. Após a discussão o Sr. 

Presidente coloca o Projeto de Lei nº 011/2022 em votação nominal, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

comunica que o Projeto nº011/2022 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 012/2022 com os 

pareceres. Súmula “Institui o Sistema de Controle Interno do poder 

Executivo de Adrianópolis/ PR nos termos do art. 31 da Constituição 

da República Federativa do Brasil e dá outras providências O Sr. 

Presidente delibera em votação nominal a possibilidade de o Projeto 

de Lei nº012/2022 ser votado em primeiro e único turno. Sendo o 

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

de Lei nº012/2022. Após a discussão o Sr. Presidente coloca o 

Projeto de Lei nº 012/2022 em votação nominal, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente comunica que o Projeto 

nº012/2022 será autografado e encaminhado ao Executivo. Na 

sequência ainda em tempo o Sr. Presidente pede para fazer o uso da 

palavra para trazer ao conhecimento dos nobres vereadores a 

situação de moradores do Bairro volta grande que estão sofrendo 

com  a Copel pois a mesma precisa fazer a  retirada da linha que 

passa encima do bairro e ser estalada pela rua  o qual a mesma quer 

que os moradores arquem com a despeça dessa mudança , e para 



fazer essa mudança também precisa ser feita algumas 

denominações de nome de rua pedindo assim a colaboração dos 

vereadores para levar até Prefeito para fazer essa legalização,  o qual 

os vereadores Fernando, Claudio e Sidival fazem suas explanações 

sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 

encerrou a sessão que ao seu final vai assinada pelo Sr. Presidente 

e Sr. Secretário.  

 

 

 

 

 

 

 

 


