
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove 

horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Sexta 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 Projeto de Lei n° 71/2021 de autoria do 

Executivo Municipal. Continuando, foi lido o Projeto de Lei n° 72/2021. Prosseguindo, 

o Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Relatório, que trata de 

analisar as razões do veto apresentadas pelo Executivo Municipal, ao Projeto de Lei n° 

14/2021, de iniciativa do Legislativo, submetido à votação, o Veto foi mantido por 

cinco votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção. Prosseguindo, foram 

lidos os pareceres dos Projetos de Lei n° 65/2021, n° 68/2021, n° 69/2021 e n° 70/2021, 

sendo submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Continuando, foi lida 

votada e aprovada por unanimidade Moção de Pesar aos Familiares, pelo falecimento do 

Jovem Fabrício Tzekowski. Prosseguindo, foram lidos, votados e aprovados por 

unanimidade os pedidos de Informações n° 27/2021, n° 28/2021 e n° 29/2021. 

Prosseguindo, foram lidos, votados e aprovados por unanimidade os pedidos de 

Providências n° 44/2021 e n° 45/2021. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande 

Expediente. Vereador Sina: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e 

aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, falou sobre a alta demanda de trabalho referente 

à manutenção das estradas, após o alto volume de chuvas que atingiu o município. 

Continuando, agradeceu a toda comunidade que ainda estavam na escuta da presente 

Sessão. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente e aos ouvintes no 

rádio. Continuando, falou sobre o veto do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n° 

14/2021, Projeto este, de sua autoria, que colocado à votação na presente data, o veto foi 

mantido. Continuando falou sobre a APECAM, e seu funcionamento e da importância 

desta Instituição para as pessoas com Câncer no município. Vereador Osvair: Iniciou 

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

falou sobre as demandas existentes no município. Continuando, parabenizou o Sr Adão 

Luiz, pelo trabalho desenvolvido, referente às fontes protegidas construídas no interior 

de nosso município. Prosseguindo, falou que esta a disposição da comunidade. 

Vereador Marco Tyska: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos 

ouvintes das rádios. Prosseguindo, falou aos Agricultores da importância do analise de 

solo nas lavouras e sobre a alta nos preços dos fertilizantes. Prosseguindo, falou sobre 

ter participado de um Curso oferecido pelo SENAR na ultima semana. Continuando, 

falou sobre o andamento da campanha de vacinação contra o Covid 19 no município e o 

dia “D” ocorrido no ultimo sábado. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou 

saudando os colegas Vereadores e aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. 

Continuando, falou sobre sua alegria em poder ter cedido um espaço no porão da 

Câmara Municipal para APECAM. Continuando, disse ter recebido Oficio da Secretária 

da Agricultura, solicitando espaço para instalação do Escritório de Defesa Agropecuária 



do Município, e disse ter deferido o pedido nesta presente data. Prosseguindo, falou que 

a Secretaria de Educação deveria analisar seriamente a possibilidade de volta as aulas 

em período normal. Continuando, falou que no orçamento do ano de 2022, serão 

indicados duzentos mil reais para área da agricultura pelo Deputado Henrique Fontana 

para Dom Feliciano. Ato contínuo, o Presidente informou que a próxima Sessão 

Ordinária será realizada na data de quatro de Outubro 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, VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 
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