
 
                                                               
Ata da 8ª sessão ordinária do                             
primeiro período legislativo da 
décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos 
três dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e vinte e um às 
dezessete horas e trinta 
minutos. 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 

realizou-se a oitava sessão ordinária 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 a 

todos os presentes e declara aberta a oitava sessão ordinária da 

décima quinta legislatura, neste dia três. Em seguida o Sr. Presidente 

convida o Sr. Mauro Duarte Viante para fazer parte da mesa.  Na 

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

de homenagem dos vereadores ao nobre vereador Ivan Teixeira de 

Morais, falecido dia primeiro de julho de dois mil e vinte e um. A seguir 

o Sr. Presidente pede um minuto de silencio em respeito a memória 

do vereador Ivan. Ato continuo o Sr. Presidente pede para ser 

cantado o Hino Nacional. Dando continuidade o Sr. Presidente 

informa que com o falecimento do Sr. Ivan Teixeira de Morais, ficou 

vaga uma cadeira na Câmara Municipal de Adrianópolis e nesse 

sentido pede ao Sr. secretario para fazer a leitura do oficio 

encaminhado por essa Casa de Leis ao Sr. Mauro Duarte Viante, o 

qual é o primeiro ao cargo vago. A seguir o Sr. Secretário faz a leitura 

do oficio nº073/2021 e Portaria nº025/2021. Na sequencia o Sr. 

Presidente pergunta ao Sr. Mauro Duarte Viante se é de seu 



interesse assumir a vaga deixada pelo nobre vereador Ivan Teixeira 

de Morais. O mesmo responde que sim. O Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Diploma do vereador. O Sr. 

Presidente comunica que os demais documentos comprobatórios já 

se encontram em poder da secretaria. Dando continuidade o Sr. 

Presidente convida o Sr. Mauro Duarte Viante a proceder o juramento 

de vereador. O Sr. Mauro Duarte Viante faz a promessa. Ato continuo 

o Sr. Presidente declara o vereador Mauro Duarte Viante empossado 

a décima quinta legislatura da Câmara Municipal de Adrianópolis, 

com exercício de mandato no período de três de agosto de dois mil 

e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. 

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

leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos vinte e nove dias do 

mês de junho, após lida, é colocada em votação, e a mesma é 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretário para fazer a leitura do Requerimento nº008/2021 de 

autoria da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. O Sr. 

Presidente coloca o Requerimento nº008/2021 em discussão, na 

sequencia coloca em votação simbólica o qual é aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade o Sr. Presidente delibera em 

plenário a possibilidade de marcar uma sessão extraordinária após 

quinze minutos do termino da sessão ordinária para deliberação em 

turno único a votação dos Projetos de Lei 

nº030,031,032,033,034/2021. Ato continuo o Sr. Presidente pede ao 

Sr. secretario para fazer a leitura da Súmula do Projeto de Lei nº 

21/2021 vindo do Executivo, o qual já foi aprovado em primeiro turno. 

Súmula: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo 

– COMTUR e do fundo Municipal de turismo – FUMTUR, e dá outras 

providências. O Sr. Presidente coloca discussão o referido projeto, 



após coloca em segunda votação nominal o Projeto de Lei 

nº021/2021 o qual é aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente 

comunica que o Projeto será autografado e encaminha ao Executivo. 

Ato continuo o Sr. Presidente pede ao Sr. Secretario para fazer a 

leitura do Projeto de Lei nº025/2021 vindo do Executivo com parecer 

jurídico e das Comissões, de Legislação Justiça e Redação Final, e 

Finanças e Orçamento. Súmula: Autoriza a abertura de Crédito 

Adicional Especial – Excesso de Arrecadação e Crédito Adicional 

Suplementar ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá 

outras providencias. Após a leitura o Sr. Presidente coloca em 

votação simbólica os pareceres das comissões o qual é aprovado por 

unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em discussão o 

Projeto de lei nº025/2021, na sequencia coloca em primeira votação 

nominal e o mesmo é aprovado. Dando continuidade o Sr. Presidente 

pede ao em Secretario faz a leitura do Projeto de Lei nº 028/2021 

vindo do Executivo com parecer jurídico e das comissões de 

Legislação Justiça e Redação final, Finanças e Orçamento e 

Educação Saúde e Assistência Social, após a leitura o Sr. Presidente 

coloca em votação simbólica os pareceres das comissões os quais 

todos aprovam. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto de 

Lei nº028/2021 dando continuidade o Sr. Presidente coloca em 

primeira votação nominal o projeto de Lei nº 028/2021 e o mesmo é 

aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente pede ao Sr. 

Secretario para fazer a leitura do Projeto de Lei nº035/2021 de autoria 

do vereador Evandro. Súmula: Altera o § 1º do Art. 15 e dos § 1º e 2º 

do Art.16 da Lei Municipal nº 868/2015, de 09 de junho de 2015 e da 

outras providencias. Sendo essas as matérias da ordem do dia o Sr. 

Presidente deixa a palavra livre, fazendo o uso da mesma o vereador 

Mauro cumprimenta a todos os presentes e deixa seu sentimento a 



família do vereador Ivan, faz um breve agradecimento a todos os 

vereadores e agradece a Deus. Com a palavra o vereador Evandro 

dá as boas-vindas ao vereador Mauro e diz o que precisar pode 

contar com ele. Ato continuo o vereador Sandro lamenta a morte do 

vereador Ivan e deixa suas condolências à família, e dá as boas-

vindas ao vereador Mauro. Dando continuidade o vereador Claudio 

dá as boas-vindas ao vereador Mauro e diz poder contar com ele no 

que for preciso, e fala sobre um oficio (pavimentação de ruas do 

Bairro Porto Novo) encaminhado ao Deputado Toninho Wandscheer 

em nome do mesmo e dos vereadores Ruy Taverna da Fonseca e 

Jorge Fernando Santos Polli, o qual diz que o projeto feito pela 

Prefeitura só não foi executado porque não passou pela avaliação da 

caixa econômica. Na sequência o vereador Sidival cumprimenta a 

todos os presentes e deixa suas condolências à família do vereador 

Ivan e fala sobre a trajetória do falecido vereador Ivan, parabeniza o 

vereador Mauro e diz o que precisar pode contar com ele, faz uma 

reclamação sobre um cidadão funcionário da Prefeitura que está 

fazendo comentários em cima de suas Indicações dizendo que foi ele 

quem fez os pedidos e não o vereador. Ato contínuo o Sr. Presidente 

da os parabéns ao vereador Mauro por ter assumido a vaga deixada 

pelo falecido colega vereador Ivan, dá as boas-vindas ao vereador 

Mauro, e diz que pode contar com ele no que precisar nesta Casa de 

Leis em quanto for o ele que estiver na presidência. Deixa suas 

condolências à família do falecido vereador Ivan. Na sequência faz 

uma reclamação que na Prefeitura tem funcionários mandando 

cidadão que vai até lá pedir ajudar e mandam vir até a Câmara, e diz 

que não é coisa do Sr. Prefeito e sim de funcionários. E fala que o 

que estiver no seu alcance ajuda. A seguir o vereador Sidival diz que 

sua reclamação do cidadão que esta falando em cima de sua 



Indicação é sobre a estrada do Rocha o qual ele, o vereador Sandro 

e vereador Jackson pediram melhorias na estrada e este cidadão diz 

que ele fez este pedido. Dando continuidade fala que estão em uma 

equipe boa de vereadores e muito bem representado pelo o Sr. 

Presidente o qual é um cidadão bom de caráter, e sempre que 

precisa dele ele ajuda. Na sequência o vereador Evandro faz uma 

solicitação para ser colocado em segunda votação na sessão 

extraordinária os Projetos de Lei nº 025,028/2021. O Sr. Presidente 

coloca em deliberação no plenário a possibilidade de ser incluso na 

ordem do dia da sessão extraordinária os Projetos de Lei 

nº025,028/2021, o Sr. Presidente coloca em votação nominal o qual 

o mesmo é aprovado por unanimidade. Ninguém mais fazendo o uso 

da palavra o Sr. Presidente marca a próxima sessão ordinária para o 

dia 17/08/2021 e encerra a presente sessão que ao seu final vai 

assinada pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário.  

 
 

 


