
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE VEREADORES 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Primeira Sessão 

Ordinária em formato on-line. Abrindo a Sessão, o Presidente perguntou se os senhores 

Vereadores possuíam cópia da Ata da Sessão Ordinária anterior, os quais informaram 

que sim, após ser discutida, foi votada e restou aprovada por unanimidade. 

Continuando, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura dos Projetos de Lei. 

Sendo realizada leitura dos Projetos de Lei n° 40/2021, n° 41/2021, n° 42/2021, n° 

43/2021, n° 44/2021 e n°45/2021. Em seguida, foram lidos os pareceres dos Projetos de 

Lei n° 40/2021, n° 42/2021, n° 43/2021, n° 44/2021 e 45/2021 de iniciativa do 

Executivo Municipal, sendo submetido à votação, os Projetos de Lei n° 40/2021, n° 

42/2021, n° 43/2021, n° 44/2021 e 45/2021, sendo aprovados por unanimidade. 

Continuando, foram lidos, os Projetos de Lei n° 12/2021 e n° 13/2021 de iniciativa do 

Legislativo municipal. Prosseguindo, foi lido o Ofício do Executivo Municipal, n° 

157/2021 do Projeto de Lei n° 41/2021. Prosseguindo, foi lido o parecer do Projeto de 

Lei n° 29/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à votação, o 

Projeto de Lei n° 29/2021, foi aprovado por unanimidade. Continuando, o Presidente 

solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Requerimento de retirada da Emenda ao 

Projeto n°29/2021. Prosseguindo, foi lido o parecer do Projeto de Lei n° 09/2021, de 

iniciativa do Legislativo Municipal, sendo submetido à votação, o Projeto de Lei n° 

09/2021, foi votado e aprovado por cinco votos favoráveis e três votos contrários. 

Prosseguindo, foi lido o parecer do Projeto de Lei n° 10/2021, de iniciativa do 

Legislativo Municipal, sendo submetido à votação, o Projeto de Lei n° 10/2021, foi 

aprovado por cinco votos favoráveis e três contrários. Prosseguindo, foi lido o parecer 

do Projeto de Lei n° 35/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à 

votação, o Projeto de Lei n° 35/2021, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi 

lido o parecer do Projeto de Lei n° 37/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, 

sendo submetido à votação, o Projeto de Lei n° 37/2021, foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, foram lidos, votados e aprovados por unanimidade as Indicações de n° 

37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021. Prosseguindo, foi lido, votado e aprovado por 

unanimidade o Pedido de Providências n° 32/2021. Prosseguindo, se deu inicio o grande 

expediente. Vereador Osvair: Iniciou saudando o Presidente, os demais Vereadores e os 

ouvintes que acompanham a Sessão pelo radio. Continuando, falou que esta se 

empenhando junto ao Secretário do Estado para a manutenção da ERS 350. Falou 

também sobre os Projetos aprovados por esta Casa Legislativa na presente data e da 

importância do andamento dos trabalhos junto ao Executivo. Vereador Sina: Iniciou 

saudando o Presidente e os demais Vereadores e pessoas que acompanham pelas redes 

sociais. Falou sobre as péssimas condições das estradas da localidade Caminho Novo, 

mas que em breve o Executivo irá fazer a manutenção. Continuando, parabenizou a 

Secretaria de Educação pelo trabalho desenvolvido. Vereador Marco Tyska: Iniciou 

saudando os colegas Vereadores, aos ouvintes da Radio Integração. Agradeceu aos 

Vereadores pela aprovação do Projeto mais Citrus, que visa diversificação e geração de 



renda na propriedade rural. Falou também sobre a campanha de vacinação contra a 

Covid-19 e da importância das pessoas se vacinarem contra a Covid-19. Continuando, 

falou sobre grande demanda referente à manutenção das estradas.  Vereadora Ana 

Claudia Lesnik: Iniciou saudando os colegas Vereadores, aos ouvintes da Radio 

Integração. Prosseguindo falou sobre o Programa água boa, disse para população buscar 

informações junto a Secretaria da Agricultura. Falou também da importância do Projeto 

mais Citrus, aprovado nesta Sessão, que propiciará geração de renda na propriedade 

rural. Falou também sobre a comemoração dos quatro anos da Casa do Artesão. 

Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas Vereadores e aos 

ouvintes. Falou da importância dos trabalhos desenvolvidos por esta Casa Legislativa e 

sobre os Projetos aprovados nesta Sessão, em especial o Projeto mais Citrus, que será 

uma nova alternativa para Dom Feliciano. Falou que esta a disposição da comunidade. 

Ato contínuo, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na 

data de dezenove de julho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a Sessão 

Ordinária, da qual foi lavrada esta Ata, que após lida, discutida e aprovada, será 

assinada pelo Presidente e pelo Secretário. PLENÁRIO VEREADOR JOSÉ 

DOMAGALA, CINCO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
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