
Ata da 7ª sessão extraordinária do 
segundo período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos seis 
dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e vinte e dois às 
dezessete horas. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois 
realizou-se a sétima sessão extraordinária da Câmara Municipal de 
Adrianópolis, presidida pelo sr. Ruy Taverna da Fonseca e 
secretariado 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 a 
todos os presentes e declara aberta a sétima sessão extraordinária, 
em seguida o Presidente pede ao secretário para fazer a leitura da 
ata da sessão anterior, acontecida aos vinte dias do mês de outubro, 
após lida, é colocada em votação, e a mesma é aprovada por 
unanimidade, na sequência o Presidente comunica que a presente 
sessão tem por objetivo a apresentação e votação da Chapa para a 
eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Adrianópolis para 
o Biênio 2023/2024. Na sequência o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretario para fazer a leitura da Chapa União por Adrianópolis única 
chapa protocolada no prazo regimental. Em seguida o Sr. Presidente 
coloca em votação a Chapa União por Adrianópolis a qual obteve 
todos os votos favoráveis. Desta forma foi dada como vencedora  a 
chapa União por Adrianópolis para o Biênio 2023/2024, sendo eleito 
os vereadores Sandro Junior dos Santos como Presidente, Claudio 
Raab dos Santos, Vice- Presidente, Evandro Gonçalves Pontes, 
Primeiro Secretário, Ronaldo de Almeida Santos, Segundo 
Secretário, em seguida o Presidente parabeniza o vereador Sandro 
e sua chapa, e agradece aos que apoiaram ele nesse período em 
que foi Presidente, na sequência o vereador Sandro cumprimenta a 
todos e agradece primeiramente a Deus e a todos os vereadores que 
o apoiou, e parabeniza também o Presidente Ruy pelos dois anos 
que foi Presidente que foram dois anos bem conduzidos, em seguida 
o vereador Claudio cumprimenta a todos, e agradece a todos que os 
apoiaram , e parabeniza o Presidente pela condução da eleição da 
Mesa Diretora e ambos fazem uma explanação sobre o assunto . 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão que 
ao seu final vai assinado pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  
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