
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quadragésima Primeira 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, foram lidos 

os Projetos de Lei n° 89/2021, n° 90/2021, e n° 91/2021. 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° 89/2021, n° 

90/2021 e n° 91/2021, sendo aberta mão dos prazos por unanimidade pelas bancadas. Em 

seguida, foram lidos os pareceres dos Projetos de Lei n° 89/2021, n° 90/2021 e n° 91/2021, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Continuando, foram lidos os 

pareceres dos Projetos de Lei n° 86/2021, n° 87/2021 e n° 88/2021, submetidos à votação, 

foram aprovados por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente solicitou a Secretária que 

fizesse leitura do Ofício n° 283/2021, o qual solicitava a retirada do Projeto de Lei n° 

78/2021, que dispõe sobre o regime de Concessões de diárias. Continuando, por já 

haver parecer favorável ao Projeto de Lei n° 78/2021, se fez necessário consultar o 

Plenário, quanto à retirada do Projeto. Sendo aprovada pelo Plenário a retirada do 

Projeto por unanimidade. Continuando, foi lida Indicação n 50/2021, submetido à 

votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foram lidos, Pedidos de 

Providências n°62/2021, n°63/2021, n°64/2021, n°65/2021 e 66/2021, submetidos à 

votação, foram aprovados por unanimidade. Após o intervalo regimental, iniciou o 

Grande Expediente. Vereador Marco Tyska: Iniciou saudando os colegas Vereadores e 

aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. Continuando, falou sobre a importância 

de a população participar da Consulta Popular para angariar recursos para o município. 

Continuando falou sobre a programação das festividades da Semana do Município. 

Falou também sobre a festa da uva, que acontecerá no dia nove de dezembro do 

presente ano. Vereador Osvair: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e 

aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, falou sobre sua participação em reunião sobre a 

Obra do calçamento da Rua da Associação, onde o Vereador Osvair, juntamente com a 

Vereadora Ana Claudia e Vereador Cristiano, destinarão recursos da Emenda 

Impositiva para o calçamento da referida Rua. Continuando, disse estar recebendo muita 

reclamação sobre falta de energia elétrica na localidade do Herval. Vereador Pabllo 

Campelo: Iniciou saldando o Presidente, aos colegas Vereadores ainda presentes e 

ouvintes das rádios. Prosseguindo, disse estar muito feliz, pois na sua passagem pela 

Câmara no mandato passado, foi procurado por uma moradora das Casinhas Populares, 

da Rua Euclides da Rosa, que há dois anos, pediram-lhe para intervir a fim de conseguir 

energia elétrica. E hoje, foi realizada a instalação dos postes e em quinze dias, eles terão 

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

ouvintes no rádio. Continuando, falou sobre ter recebido contato do morador Fábio da 

localidade de Capivari, solicitando a manutenção da iluminação pública no Capivari. 

Prosseguindo, disse que receberam a visita do Deputado Daniel, onde foram recebidos 



no gabinete do Prefeito. Na ocasião o Deputado tucano, fez a entrega da Pá carregadeira 

para o município. Continuando, falou que recebeu uma doação de absorventes do 

Projeto Periquitas de Camaquã, e repassou para a farmácia popular e um dia foi retirado 

todo o material. Falou da importância de investimento em politicas publicas para a 

mulher. Prosseguindo, disse ter sido procurada por três servidoras da Secretaria de 

Cidadania ter seu pedido de férias negado, devido não quererem participar de amigo 

secreto. Disse estar à disposição das servidoras para levar o caso ao Ministério Público, 

caso não consiga uma resolução com a Administração Municipal. Vereador Sina: 

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

Prosseguindo, falou sobre a comemoração ao aniversário do município. Continuando, 

falou sobre seus Pedidos de Providência em relação à manutenção das estradas do 

interior do município. Parabenizou a direção do Hospital São José, pelo belíssimo 

trabalho desenvolvido. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas 

Vereadores que ainda se fazem presente e aos ouvintes das rádios Integração e 

Imigrantes. Continuando, Parabenizou Dom Feliciano pelo aniversário do município. 

Prosseguindo, falou sobre as brigas e perturbação da Ordem Pública que acontecem nas 

noites no Centro da Cidade. Disse estar à disposição da Administração municipal, 

Brigada Militar e Conselho Tutelar, afim de reunião para resolução deste problema. 

Prosseguindo, falou ter recebido reclamação de moradores da localidade de Herval, 

referente a constantes falta de energia na localidade, neste período de safra, aonde vem 

ocasionando prejuízos aos agricultores com relação à secagem do tabaco nas estufas 

elétricas, em decorrência de falta de energia. Ato contínuo, o Presidente informou que a 

próxima Sessão Ordinária será realizada na data de vinte de dezembro 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, SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. 
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