
Ata da 6ª sessão extraordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos vinte 
dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e dois às dezesseis 
horas e trinta minutos. 

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

realizou-se a sexta 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 Jackson Felix Filipak. Havendo quórum legal e 

sob a graça e proteção de Deus, o Presidente cumprimenta todos os 

presentes e declara aberta a sexta sessão extraordinária, em seguida 

o Presidente pede ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão 

anterior, acontecida aos treze dias do mês de setembro, após lida, é 

colocada em votação, e a mesma é aprovada por unanimidade.  Em 

seguida o Presidente comunica que o objetivo desta sessão é 

discussão e votação dos Projetos de Lei nº 042 e 043/2022, 

apresentação do Projeto de lei nº 044/2022 LOA- Lei Orçamentaria 

Anual e Prestação de contas 2016. Na sequência o Presidente 

delibera a possibilidade dos Projetos de lei nº 042 e 043/2022 serem 

votados em primeiro e único turno, o qual todos são favoráveis. Na 

sequência o Presidente pede ao secretário para fazer a leitura da 

Súmula do Projeto de Lei nº 042/2022, Súmula: “Autoriza abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento- Programa vigente, no valor 

de 143.511,18 (cento e quarenta e três mil quinhentos e onze reais e 

dezoito centavos), e dá outras providências”. Após a leitura o 

Presidente coloca em votação os pareceres das comissões, o qual 

os mesmos são aprovados, em seguida o Presidente coloca em 



discussão o Projeto de Lei nº042/2022, não havendo discussão, 

coloca em votação em primeiro e único turno o Projeto de Lei nº 

042/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, dando 

continuidade o Presidente declara aprovado o Projeto nº042/2022 e 

comunica que será autografado e encaminhado ao Executivo, e em 

seguida pede ao secretário para fazer a leitura da Súmula do Projeto 

de Lei nº 043/2022 com os pareceres. Súmula: “Autoriza abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento- Programa vigente, no valor 

de 37.766,10 (trinta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e 

dez centavos.), e dá outras providências”. Na sequência o Presidente 

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

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

nº043/2022 não havendo discussão, coloca em votação o Projeto de 

Lei nº 043/2022, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, o 

Presidente comunica que o Projeto nº043/2022 será autografado e 

encaminhado ao Executivo. Na sequência o presidente solicita ao 

secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 044/2022 LOA- Lei 

Orçamentaria Anual- exercício 2023, após a leitura o Presidente 

declara apresentado e comunica que será encaminhado ao jurídico 

e para as comissões competentes, e comunica os senhores 

vereadores que quem quiser a cópia da LOA ela estará disponível na 

secretária desta Casa de Leis. Ato contínuo o Presidente pede ao 

secretário para fazer a leitura do Ofício nº 862/2022 REF: Acórdão 

Parecer prévio do Tribunal de Contas do Paraná, após a leitura o 

Presidente comunica que a Prestação de contas ficará disponível por 

60 dias nesta casa de Leis, e ainda em tempo o Presidente comunica 

que a próxima sessão ordinária seria dia 25 de outubro mas devido 

um curso que os funcionários da Câmara juntamente com os 

funcionários da Prefeitura vão fazer neste dia, decidiu convocar os 



nobre vereadores para essa sessão extraordinária para adiantar 

esses Projetos de Lei, e que a próxima sessão será dia 08 de 

novembro  e pergunta aos nobres vereadores se todos são de acordo 

com essa data, o qual todos são favoráveis, e em seguida cancela a 

sessão do dia 25 de outubro, ainda em tempo o Presidente diz que 

na extraordinária não tem palavra livre mas vai quebrar a regra  para 

as formandas do Colégio do Porto novo não perder a viagem, na 

sequência deixa a palavra livre para uma das representantes o qual 

faz o uso da palavra pedindo a colaboração de todos para o livro de 

ouro, nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão 

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

 

 

 

 

 

 

 


