
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Quarta Sessão Ordinária. 

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 do Ofício n° 196 do Executivo Municipal. Prosseguindo, foi lido Projeto de 

Lei Legislativo n° 16/2021. Continuando, foram lidos os Projetos de Lei n° 60/2021, n° 

61/2021, n° 62/2021 e n° 63/2021. Prosseguindo, Vereador Filipe Torres Guimarães Líder 

de Governo, solicitou ao Presidente e aos demais Vereadores a abertura dos prazos para 

votação em regime de urgência dos Projetos de Lei n° 61/2021, n° 62/2021 e n° 63/2021. 

Em seguida, foram lidos os pareceres dos respectivos Projetos de iniciativa do Executivo 

Municipal, sendo submetido à votação, os Projetos de Lei n° 61/2021, n° 62/2021 e n° 

63/2021, sendo aprovados por unanimidade. Prosseguindo, foi lido o parecer do Projeto de 

Lei n° 54/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à votação, o Projeto 

de Lei n°54/2021, foi aprovado por unanimidade. Continuando, foi lido o parecer do Projeto 

de Lei n° 55/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à votação, o 

Projeto de Lei n°55/2021, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi lido o parecer 

do Projeto de Lei n° 57/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à 

votação, o Projeto de Lei n°57/2021, foi aprovado por seis votos favoráveis e dois votos 

contrários. Continuando, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei n° 14/2021, de iniciativa do Legislativo Municipal, sendo submetido à 

votação, o Projeto de Lei n°14/2021, foi aprovado por sete votos favoráveis e um voto 

contrário. Prosseguindo, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura do Parecer ao 

Projeto de Lei n° 15/2021, de iniciativa do Legislativo Municipal, sendo submetido à 

votação, o Projeto de Lei n°15/2021, foi aprovado por unanimidade. Continuando, o 

Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura do Projeto de Resolução de Mesa 

Diretora, que dispõe sobre as Sessões Ordinárias do mês de Setembro, sendo submetido à 

votação, o Projeto de Resolução, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foram lidos, 

votados e aprovados por unanimidade os pedidos de Providências n° 35/2021, n°36/2021, 

n° 37/2021 e n°38/2021. Continuando, foi lida votada e aprovada por unanimidade a 

Indicação de n° n°45/2021. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente. 

Vereador Osvair: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos ouvintes das 

rádios. Prosseguindo, falou sobre as dificuldades enfrentadas no município em relação à 

água potável, e disse que esta buscando recursos junto aos Deputados para investimentos, a 

fim de sanar este problema. Continuando, falou sobre a safra de tabaco e o baixa 

remuneração pelo produto, praticado pelas empresas fumageiras. Vereador Sina: Iniciou 

saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, 

falou que é de extrema importância a volta do Projeto das Casas Populares, beneficiará 

inúmeras famílias. Continuando, falou sobre a compra do terreno para a Escola da Linha 

Amaral, e disse ser de extrema importância esse investimento naquele local, devido a 

situação precária que se encontra aquela Escola. Prosseguindo, parabenizou a equipe da 

água pela resolução do problema na localidade de Linha Amaral. Vereadora Ana Claudia 

Lesnik: Iniciou saudando o Presidente e aos ouvintes no rádio. Prosseguindo, falou sobre a 



estiagem e que o Executivo municipal não fez o Decreto de situação de emergência no ano 

passado, e que se o fizessem, teria trazido vantagens aos agricultores de nosso município. 

Continuando, falou sobre a live brechó solidário para Casa do Idoso, a fim de angariar 

recursos para repassar a Casa do Idoso Estrela da Manhã, para compra de eletrodomésticos. 

Prosseguindo, falou sobre o empenho da bancada tucana em busca de recursos através de 

Emendas Parlamentares junto aos Deputados tucanos, para construção da nova Escola da 

Linha Amaral. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas Vereadores 

e aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. Continuando, falou sobre os dois Projetos 

de autoria da Vereadora Ana Claudia, que foram vetados pelo Executivo, e disse que em seu 

entendimento o Executivo teria sim condições de contemplar a população. Prosseguindo, 

parabenizou a Secretária de Agricultura Adriana, pelo belíssimo trabalho desenvolvido pela 

pasta. Continuando, falou sobre seu apoio a Casa do Idoso e da importância desta entidade 

para comunidade. Vereador Filipe Torres Guimarães: Iniciou saudando o Presidente e aos 

ouvintes das Rádios Integração e Imigrantes. Continuando, parabenizou a Secretária de 

Agricultura Adriana, pelo trabalho desenvolvido na Secretaria, disse que foram mais de 

quarenta açudes já realizados neste ano até o momento, e disse que existir algumas 

dificuldades para o Executivo, como a falta de maquinários e a elevação dos preços dos 

combustíveis, diante do atual cenário de crise econômica. Vereador Marco Tyska: Iniciou 

saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, 

falou sobre um grupo de pessoas que foram ao hemocentro para doação de sangue na ultima 

sexta-feira, e a importância para salvar vidas com essa ação, disse a população para que 

procure a radio Integração, aqueles que tiverem interesse em doar sague. Prosseguindo, 

falou sobre a nova safra e a previsão de estiagem para este ano, e alertou aos agricultores 

que guardem suas notas fiscais, quando forem comprar as sementes e insumos para plantiu 

de milho e feijão, pois para receber o seguro agrícola é exigido toda documentação que 

comprove o custo de produção. Continuando, falou sobre o início das aulas nas Escolas da 

rede municipal, no dia de hoje na modalidade híbrida. Falou também sobre investimentos já 

realizados nas Escolas do município, como instalação de câmeras de monitoramento, que 

visa proporcionar mais segurança aos alunos da rede municipal de ensino. Continuando, 

falou sobre investimentos em melhorias na qualidade de internet nas Escolas e nos ESF´s do 

município, com instalação de internet de fibra ótica. Ato contínuo, o Presidente informou 

que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de treze de Setembro 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, DEZESSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. 
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