
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Nona 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° 76/2021. Continuando, 

foram lidos os Projetos de Lei n° 77/2021, n° 78/2021, n° 79/2021, n° 80/2021 e n° 

81/2021. 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° 76/2021, n° 77/2021 e n° 80/2021, sendo aberta mão dos 

prazos por unanimidade pelas bancadas. Em seguida, foram lidos os pareceres dos Projetos 

de Lei n° 76/2021, n° 77/2021 e n° 80/2021, sendo apresentada Emenda Modificativa ao 

Projeto de Lei n° 80/2021 pela Comissão de Pareceres, submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade os Projetos de Lei n° 76/2021, n° 77/2021 e n° 80/2021, 

restando também aprovada por unanimidade a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n° 

80/2021. Prosseguindo, foi lido Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n° 75/2021, 

apresentada pelo Vereador Cristiano Studzinski, colocado em discussão e votação o Projeto 

de Lei n° 75/2021 juntamente com a Emenda Modificativa foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, foram lidos, os Pedido de Providências n° 54/2021, n° 55/2021, n° 

56/2021, n° 57/2021, n° 58/2021, n° 59/2021 e n° 60/2021, sendo aprovado por 

unanimidade os Pedidos de Providências n° 54/2021, n° 55/2021, n° 56/2021, n° 

58/2021, n° 59/2021 e n° 60/2021, sendo retirado em Plenária o Pedido de Providências 

n° 57/2021 por solicitação do proponente. Prosseguindo, foram lidos, votados e 

aprovados por unanimidade os Pedidos de Indicação n° 47/2021 e n° 48/2021. 

Prosseguindo, foi lido, votado e aprovado por unanimidade Pedido de Informações n° 

32/2021. Continuando, foi lido, votado e aprovado por unanimidade Moção Honrosa de 

reconhecimento a Sr.ª Maria Geni Hugo, Sr.ª Ana Regina Barreto, Sr.ª Ana Inês Zavaski 

Bonness, Sr.ª Maria Terezinha Borges Silveira, Sr.ª Glaci Teixeira Marques e Sr.ª Lelia 

Maria Stelmaszezyk, que no período de 1978 a 2006, foram responsáveis pela educação 

e por cinquenta e duas Escolas na Cidade e interior. Prosseguindo foi lido, votado e 

aprovado por unanimidade Moção de Repúdio ao Projeto de Lei n° 3914/2020, em 

tramitação no Senado Federal e que traz sérios danos á Sociedade e, em especial aos 

mais carentes. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente.  Vereador 

Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas Vereadores e aos ouvintes das 

rádios Integração e Imigrantes. Continuando, falou sobre a situação precária das 

estradas do interior do município, em especifico as localidades de Remanso e Caneleira. 

Falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos agricultores e alta no custo de produção 

na propriedade rural e a alta dos combustíveis. Falou que esta trabalhando em busca de 

Emendas Parlamentares para o município. Falou que chegou a seu conhecimento, o fato 

de um funcionário municipal ter se deslocado com carro do município a Cidade de 

Marau, para participar de jogo de truco. E que este assunto será objeto de Pedido de 

Informação para a próxima Sessão Ordinária. Vereador Filipe Torres Guimarães: 



Iniciou saudando o Presidente e aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. 

Continuando, agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação dos três Projetos de 

Lei, aprovados na presente Sessão e falou da importância dos mesmos para o andamento 

dos trabalhos do Executivo Municipal. Continuando, falou sobre manutenção das 

estradas realizadas pelo Executivo no interior do município. Vereador Marco Tyska: 

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

Prosseguindo, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo agricultor e a elevação no 

custo de produção. Falou sobre o inicio das aulas presenciais na rede municipal pós-

pandemia. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo desenvolvimento dos trabalhos nas 

estradas do interior do município. Falou estar organizando a festa da uva em Dom 

Feliciano. Vereador Sina: Iniciou saudando os colegas Vereadores e aos ouvintes das 

rádios Integração e Imigrantes. Continuando, falou sobre a importância dos Projetos 

aprovados na presente Sessão, para o desenvolvimento do município. Falou sobre as 

condições precárias das estradas, das localidades de Remanso e Caminho Novo, disse 

para os moradores se tranquilizarem, pois as maquinas estão a caminho para realizar a 

manutenção. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente e aos 

ouvintes no rádio. Continuando, falou sobre ter protocolado ofício na Secretaria de 

Educação, solicitando autorização para realizar o Natal das crianças na Escola 

Municipal Padre Vieira, na localidade de Ponte do Sutil, nos mesmos moldes de ação 

autorizada e realizada na Escola São João Batista, em comemoração ao dia das 

Crianças. Em resposta ao protocolo, a Secretária não autorizou tal solicitação. 

Continuando, falou sobre a falta de agente de saúde na localidade Cavadeira. Ato 

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

de vinte e dois de novembro 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, OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
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