
Ata da 1ª sessão extraordinária 

ordinária do quarto período 
legislativo da décima terceira 
legislatura da Câmara 
Municipal de Adrianópolis, 
realizada aos vinte e um dias 
do mês de Janeiro do ano de 
dois mil e dezesseis às 
dezessete horas. 

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e 
dezesseis, realizou-se a primeira sessão extraordinária 
ordinária da Câmara Municipal de Adrianópolis, presidida pelo 
Sr. Sandro Júnior dos Santos e secretariado pelo Sr. Israel 
Rodrigues. 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 
comunica que a presente sessão tem por objetivo a discussão 
e votação do Projeto de Lei nº 001, 002,003/2016 vindos do 
Executivo. Na sequencia o Sr. Presidente pede ao Sr. 
Secretário para fazer a leitura da súmula do referido Projeto. 
Projeto de Lei nº 001/2016. Súmula: Fixa a taxa de 
Administração do Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS e dá outras providências. Projeto de Lei nº 002/2016 
Súmula: Dispõe sobre o reajuste das tabelas de vencimentos 
dos Servidores Público Municipais efetivos, comissionados, 
Aposentados e Pensionistas, a partir de 01 de Janeiro de 2016 
e dá outras providências. Projeto de Lei nº003/2016 Súmula: 
Altera o § 3º do art. 5º da Lei nº 749/2011, de 03 de Maio de 
2011 que dispõe sobre o regime jurídico diferenciado, 
favorecido e simplificado às microempresas, empresas de 
pequeno porte e ao microempreendedor individual. Em seguida 
o Sr. Presidente coloca os referidos Projetos em discussão, 
não havendo discussão, delibera em plenário a possibilidade 
dos Projetos serem votados em turno único, o qual todos 
concordam, e o Sr. Presidente coloca os Projetos de Leis nº 
001, 002,003/2016 em votação nominal, sendo os mesmos 
aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente encerrou a sessão que ao seu final vai assinado 
pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  
 


