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ATA N° 24/2022 
Aos vinte dias (20) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 
19h:00min (dezenove horas), reuniram-se os Senhores Vereadores do Município de 
Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em Sessão Ordinária, sob a 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Cláudio Alain Guterres do Carmo, 
havendo quórum regimental suficiente, para a para a 1.8 (decima oitava) Sessão 
Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, com a presença dos seguintes vereadores: 
Vanderlei Darci Novak, Marcos de Oliveira, Grasiela Cristina Giacobbo Nodari, 
Micheli Alves de Lima, Jorge Pereira da Silva, Sebastião de Oliveira, Sergio Antônio 
de Mattos e Claudecir Rocha Lopes, havendo número legal de vereadores presente 
conforme consta do livro de presença, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 
A seguir o senhor presidente solicitou ao senhor Vereador Jorge Pereira da Silva, 
para que procedesse o momento Ecumênico. Na sequência, o Senhor Presidente 
colocou em votação a Justificativa da Vereadora Elizete Divone Gradaschi, sendo 
aprovado por unanimidade. Em ato continuo, o Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação a ata da sessão anterior do dia 14 de junho do ano de 2022, 
sendo aprovada por unanimidade. Após o Presidente solicitou a leitura do ofício 
238/2022, do Poder Executivo Municipal, ao qual encaminha o projeto de Lei 
69/2022, em regime de urgência urgentíssima, ao qual possui a seguinte súmula 
"Abre Crédito Adicional Suplementar na LOA, altera as ações do PPA e LDO, do 
Município de Santo Antônio do Sudoeste, para o exercício de 2022, e dá outras 
providências.", colocado em discussão e votação o pedido de urgência, aprovado por 
unanimidade. Na sequência, o senhor Presidente solicitou a leitura da indicação do 
vereador Jorge Pereira da Silva, ao qual solicitou a elaboração de projeto e execução 
de pavimentação poliédrica a rua Gonçalves Dias, colocado em votação a indicação, 
aprovada por unanimidade. Não havendo vereadores inscritos, o Senhor Presidente 
solicitou a Leitura da Justificativa e da súmula do Projeto de Lei 69/2022, que possui 
a seguinte súmula "Abre Crédito Adicional Suplementar na LOA, altera as ações do 
PPA e LDO, do Município de Santo Antônio do Sudoeste, para o exercício de 2022, e 
dá outras providências.", colocado em discussão e votação, aprovado por 
unanimidade. Em ato continuo o senhor Presidente solicitou a Leitura da 
Justificativa e da Sumula do Projeto de Lei 68/2022, "Altera a destinação dos Lotes 
01 à 11 da quadra 284 e dá outras providencias.", colocado em discussão o senhor 
vereador Sebastião de Oliveira, solicitou a palavra, pedindo permissão para falar 
sentado, solicitou a aprovação do referido projeto, em 2 em 1, colocado em votação 
o requerimento do vereador aprovado por unanimidade, colocado em votação o ,t6er---- 

Rua Armando Fassini, 563, Caixa Postal, 88, Santo Antonio do Sudoeste 
CEP 85710-000 



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 95.590.998/0001-38 

Projeto de Lei, aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Claudecir 
Rocha Lopes, solicitou a palavra, justificando a ausência do vereador Camilo 
Carminatti, por motivos de ordem pessoal, sendo que o Senhor Presidente colocou 
em votação a justificativa aprovado por unanimidade. Na sequencia o Senhor 
Presidente, no uso de suas atribuições, ressaltou que gostaria de tecer alguns 
comentários sobre o município, primeiramente anunciar uma emenda Parlamentar 
do Deputado Fernado Giacobbo, que também é do PL 22, partido desse Presidente, 
na ordem de R$ 238.000,00( duzentos e trinta e oito mil reais), ao qual será utilizado 
para a construção de um barracão industrial da APROSANTO, que é uma associação 
de pequenos agricultores, criadas a vários anos, onde o Presidente foi o Editor da 
última alteração estatutária, já outras vezes pode ajudar essa associação com 
recursos para compra de maquinados, com emenda Parlamentar do então deputado 
João Arruda, e agora será construído um barracão industrial no distrito do Km 10, 
próximo a entrada dos aviários do Ugolini, agradecendo mais uma vez ao deputado 
Giacobbo, solicitando a Comissão de Obras e Serviços Públicos e Patrimônio, porque 
foi anunciado obras na ordem de mais de R$ 40.000,00( quarenta milhões de reais), 
fazendo mais que necessário, que a comissão fizesse um levantamento de todas as 
obras, indicando se já iniciaram, qual a empresa que ganhou a licitação, o 
cronograma de execução dessas obras, para que os vereadores possam de fato 
acompanhar essas obras, pois após a conclusão da obra é difícil reverter alguma 
coisa, a qualidade na execução da obra, vai depender da colaboração dos vereadores, 
na fiscalização das obras, como auxiliares na administração pública, tendo 
conhecimento que o prefeito Ricardo, está visitando pessoalmente todas as obras, 
mas os vereadores não podem se omitir da função do vereador de fiscais do 
Executivo Municipal, tanto na cidade quanto no interior. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão em nome de Deus, desejando uma 
semana abençoada por Deus a todos, a mandando redigir a presente ata que, após 
lida e estando confo -,vai assinada pelo Senhor Presidente e Primeira Secretária. 
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ICH 	A VES DE LIMA. 

V SECRETÁRIA 
CLÁUDI rLAIN GUTERRES DO CARMO 
PRESIDENTE 
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