
Ata da 4ª sessão extraordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
dezesseis dias do mês de agosto 
do ano de dois mil e vinte e dois às 
vinte horas e trinta minutos. 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 

dois, realizou-se a quarta 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 quarta sessão extraordinária. 

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

sessão anterior, acontecida aos quinze dias do mês de março, após 

lida, é colocada em votação, e a mesma é aprovada por 

unanimidade, em seguida o Sr. Presidente comunica que a presente 

sessão tem por objetivo discussão e votação dos Projetos de Lei nº 

035,036,037/2022 com Parecer Jurídico e das Comissões de 

Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde, e Assistência Social, e 

Legislação Justiça e redação final. O Sr. Presidente delibera a 

possibilidade dos Projetos de Lei nº035,036 e 037/2022 serem 

votados em primeiro e único turno, e em seguida coloca em votação 

nominal, e na sequência o Sr. Presidente declara aprovada a 

possibilidade dos Projeto de Lei nº 035,036 e 037/2022 serem 

votados em primeiro e único turno. Na sequência o Sr. Presidente 

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

Lei nº 035/2022 com os pareceres. Súmula: “Cria o Abrigo 

Institucional para Criança e Adolescente em situação de risco 

pessoal e social, denominado “CASA LAR”, e dá outras 



providências.” O Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres 

das comissões, não havendo discussão coloca em votação os 

pareceres, o qual os mesmos são aprovados, em seguida o Sr. 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº035/2022 não 

havendo discussão, coloca em votação o Projeto de Lei nº 035/2022, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

comunica que o Projeto nº035/2022 será autografado e encaminhado 

ao Executivo e em seguida pede ao Sr. Secretário para fazer a leitura 

da súmula do Projeto de Lei nº 036/2022 com os pareceres. Súmula: 

“Dispõe sobre alteração na Lei Geral de Cargos e Salários nº 

538/2001, alterada pela Lei 1.049/2022.” O Sr. Presidente coloca em 

discussão os pareceres das comissões, não havendo discussão 

coloca em votação os pareceres, o qual os mesmos são aprovados, 

em seguida o Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 

nº036/2022 não havendo discussão, coloca em votação o Projeto de 

Lei nº 036/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. 

Presidente comunica que o Projeto nº036/2022 será autografado e 

encaminhado ao Executivo, e na sequência pede ao Sr. Secretário 

para fazer a leitura da súmula do Projeto de Lei nº 037/2022 com os 

pareceres. Súmula “Dispõe sobre a criação de instrumento de 

avaliação de mérito e desempenho dos candidatos à Direção de 

Instituição Educacional da Rede Municipal de Ensino e dá outras 

providências.” O Sr. Presidente coloca em discussão os pareceres 

das comissões, não havendo discussão coloca em votação os 

pareceres, o qual os mesmos são aprovados, em seguida o Sr. 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº037/2022 após a 

discussão o Sr. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 

037/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, ato contínuo 

o vereador Evandro pede que seja incluído no Ofício do Autografo a 



observação da comissão. Em seguida o Sr. Presidente comunica que 

o Projeto nº037/2022 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


