
 

 

Reunião Ordinária do dia 31 de Agosto de 2020. 
Segunda-Feira. 
 
 
 

RICARDO ADRIANO SASS (PP) -  Presidente da Mesa Diretora 
ALANDRA ROVEDA GRANDO (PL) -  Vice-Presidente 

DIEGO DOS SANTOS (DEM) -  1ª Secretário 
GILMAR CARLOS POGOGELSKI (PV) -  2º Secretário 

 
 
ALBINO SCHUERSOVSKI (MDB) ALMIRES BUGHAY FILHO (PTC) 
CESAR EMPINOTTI (PL) EMERSON DE SOUZA (PTC) 
FERNANDO EDGAR VIER (MDB) JAIR BRUGNAGO (PSDB) 
JOAREZ LEANDRO DE OLIVEIRA (DEM) VALDECIR JOSÉ RATKO (DEM) 
SANDRA AP. KICH PINHEIRO (SOLIDARIEDADE)  

  
 

PARA REFLETIR 
Na minha aflição, eu clamei ao Senhor; ele me respondeu e me livrou da 
angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo; que mal pode 
alguém me fazer? Sl 118: 5,6. 
 
OFÍCIOS DO EXECUTIVO 
ofício de n.º843/20, encaminha projeto de lei ordinária de n.º33/2020 de 
autoria do Poder Executivo, para apreciação do plenário. 
 
MATÉRIA DO EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 33/2020do Executivo:  
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
INDICAÇÕES 
Nº 33/2020 do Vereador VALDECIR JOSÉ RATKO (DEM), ao Secretário 
Municipal de Obras para que, estude a possibilidade em ser realizado o 
patrolamento, e posteriormente o depósito de pedra brita nas estradas 
da Colônia Palmital.   
 Justificativa: Em sua grande maioria, os moradores da localidade 
trabalham na lavoura, conseguindo seu sustento e de suas famílias 
diretamente desta. Executando diversas atividades, como o cultivo de 
hortaliças e grãos, produção de leite e seus derivados, entre outros. 
Devido a isto, estes produtores necessitam escoar sua produção, e para 
tal, o mínimo de infraestrutura deve existir para que isto ocorra. 
 
Nº 34/2020 do Vereador EMERSON DE SOUZA (PTC), ao Secretário 
Municipal de Planejamento para que, verifique as condições das tampas 
das bocas-de-lobo na Rua Industrial Joaquim Fernandes Luiz, próximo 
ao viaduto que dá acesso ao Bairro São Luiz.     
 Justificativa: Há relatos dos próprios moradores locais, referente a 
acidentes ocorridos por conta das péssimas condições em que se 
encontram estas bocas-de-lobo. Ainda, podendo ser constatado bocas-



 

 

de-lobo que não possuem tampas, agravando assim a possibilidade em 
ocorrer algum tipo de acidente, especialmente com crianças.  
 
Nº 35/2020 da Vereadora SANDRA AP. KICH PINHEIRO 
(SOLIDARIEDADE), ao Senhor Prefeito Municipal, Hilton Santin Roveda 
para que, juntamente com a secretaria competente, estude a 
possibilidade e ser feita a pavimentação, ou até mesmo calçamento, na 
área destinada ao estacionamento dos veículos na Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA do Bairro Nossa Senhora da Salete, Distrito de São 
Cristóvão. 
 Justificativa: Aspectos de infraestrutura estão ligados diretamente 
com o bem estar social, pois, vários são os pontos necessários para a 
obtenção na  qualidade de vida, assim sendo, a saúde e a infraestrutura, 
entre outros, estão diretamente ligados. Tendo em vista que é uma 
unidade de saúde, a realização de pavimentação no local trará mais 
comodidade, tal como proporcionará a melhora quanto a acessibilidade 
aos munícipes que necessitarem de atendimento.  
 
MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 18/2020: 
Dispõe sobre o controle de assiduidade e pontualidade, do registro de 
frequência, através do sistema de reconhecimento biométrico, dos 
funcionários e empregados públicos municipais. 
 
Votação do Parecer Fundamentado da COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: Favorável ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 6/2020: 
RECONHECE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-
PR, A VISÃO MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA SENSORIAL DO 
TIPO VISUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Fundamentação: O projeto de Lei é legal e constitucional, devendo o 
mesmo seguir para votação em dois turnos, com dispensa da Redação 
Final. É o parecer. 
 
Votação do Parecer Fundamentado da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA: Favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 
6/2020: 
RECONHECE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-
PR, A VISÃO MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA SENSORIAL DO 
TIPO VISUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Fundamentação: Analisamos o projeto de Lei de n.º06/20, juntamente 
com sua justificativa e oferecemos parecer favorável. É o parecer. 
 
Votação do Parecer Fundamentado da COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO: Favorável ao Projeto de Lei Ordinária 



 

 

nº 6/2020: 
RECONHECE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-
PR, A VISÃO MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA SENSORIAL DO 
TIPO VISUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Fundamentação: Somos de parecer favorável ao projeto em questão, 
devendo o mesmo seguir os trâmites do Regimento. É o parecer. 
 
Em 1ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 6/2020: 
RECONHECE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-
PR, A VISÃO MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA SENSORIAL DO 
TIPO VISUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
REQUERIMENTOS 
 
Nº 22/2020 do Vereador VALDECIR JOSÉ RATKO (DEM), ao Secretário 
Municipal de Educação para que, após a retomada à normalidade das 
aulas, entre em contato com o órgão competente, a fim de ser realizada 
a mudança no itinerário do transporte escolar dos alunos da Colônia 
Britador.         
 Justificativa: Aproximadamente dez alunos desta comunidade 
fazem uso do transporte escolar, entretanto, o local onde estes 
aguardam o transporte encontra-se distante do imóvel mais próximo, 
sendo necessário percorrerem diariamente esta longa distância até o 
ponto de embarque. Ainda, a localização do atual ponto de embarque 
encontra-se na beira do asfalto, sendo extremamente perigoso para 
esses alunos. 
 Portanto, observando aspectos de segurança e comodidade, o 
atendimento desta solicitação, a qual está sendo requerida pela 
comunidade local, atenderia não apenas os alunos, mas também a 
todos os seus familiares. Inclusive, caso ocorra esta mudança, a 
distância do atual ponto para o local pretendido permaneceria quase que 
a mesma.   
 
Nº 23/2020 do Vereador EMERSON DE SOUZA (PTC), ao Sr. Prefeito 
Municipal para que, estude a possibilidade em ser realizada a 
revitalização do vestiário de esportes da área de lazer do Bairro João 
Paulo II. 
 Justificativa: Antes da eclosão da pandemia do COVID-19, esta 
área era diariamente utilizada pelos moradores do bairro, pois estava 
entre as principais formas de lazer destes. Há tempos este pedido vem 
sendo solicitado, desde a gestão passada. Em decorrência do tempo, e 
obviamente por sua grande utilização, o local encontra-se danificado. 
Esta solicitação tem como intuito, desfrutar deste momento em que o 
local não está sendo utilizado, para que seja realizada tal reforma, 
assim, deixando em condições de uso quando todas as atividades 



 

 

voltarem a sua normalidade. Portanto, em conjunto com estes 
munícipes, solicito a apreciação desta demanda em sistema de 
urgência, para que no momento apropriado a comunidade possa 
desfrutar ao máximo do espaço.    
 


