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Ata da 2.513ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castro. 

Aos onze (11) dias do mês de Agosto, do ano de dois mil e vinte e um, as dezesseis (16) horas e dez 

(10) minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Castro, sob a presidência do Vereador 

Miguel Zahdi Neto, secretariado pelos Vereadores Jonathan Cesar Flores Barros e Joel Antônio de 

Souza, são iniciados os trabalhos realizando-se a segunda milésima, quingentésima décima terceira 

Sessão Ordinária desta Câmara Municipal. Discussão e Votação da ata da Sessão Ordinária de 04 

(quatro) de agosto do corrente, que foi aprovada sem restrições. Expediente: Ofício nº 656/2021 de 

autoria do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei nº 67/2021 que autoriza o Poder 

Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.205.946,98 (Hum milhão, 

duzentos e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), e dá outras 

providências. Ofício nº 346/2021 de autoria do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 

57/2021 sancionado como Lei Municipal nº 3821/2021. Ofício nº 323/2021 de autoria do Executivo 

Municipal encaminhando resposta ao Requerimento nº 171/2021 do Vereador Paulo Cesar de Farias. 

Ofício nº 326/2021 de autoria do Executivo Municipal encaminhando resposta ao Requerimento nº 

141/2021 do Vereador Paulo Cesar de Farias. Ofício nº 67/2021 recebido da Secretaria Municipal de 

Educação em resposta ao Requerimento nº 206/2021 de autoria do Vereador Jonathan Cesar Flores 

Barros. Ofícios nº 50 e 53/2021 recebidos da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) em 

resposta aos Requerimentos nº 290 e 180/2021 do Vereador Rafael Rabbers. Ofício da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública encaminhando resposta ao Requerimento nº 145/2021 de autoria do 

Vereador Augusto de Camargo Iucksch Beck. Ofício nº 294/2021 de autoria da Assembléia 

Legislativa do Paraná em resposta ao Requerimento nº 76/2021 de autoria do Vereador Rafael 

Rabbers. Memorando nº 08/2021 da Câmara Municipal de Castro encaminhando Balancete Financeiro 

de Julho/2021. Requerimento nº 233/2021 de autoria do Vereador Jhonnathan de Sousa Flugel que 

requer voto de Congratulações à Agência do Trabalhador de Castro. Requerimento nº 234/2021 de 

autoria dos Vereadores Joel Antônio de Souza e Jhonnathan de Sousa Flugel que requerem Voto de 

Pesar pelo falecimento do Senhor José Carlos de Paula. Requerimento nº 235/2021 de autoria do 

Vereador Joel Antônio de Souza que requer ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) 

informações referente a possibilidade de instalação de redutor de velocidade na PR-090, próximo ao 

Mercado Prado e em frente ao antigo Posto de Combustível,  na Vila do Abapan, neste Município. 

Requerimento nº 236/2021 de autoria do Vereador Presidente Miguel Zahdi Neto que requer ao 

Prefeito Municipal informações sobre a possibilidade de disponibilizar internet gratuita aos cidadãos. 

Requerimento nº 237/2021 de autoria do Vereador Augusto de Camargo Iucksch Beck que requer ao 

Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

informações sobre projeto para melhoria na sinalização indicativa através de placas com nome das 

ruas assim como a indicação dos bairros e pontos turísticos. Requerimento nº 239/2021 de autoria do 

Vereador Rafael Rabbers que requer ao Prefeito Municipal informações referentes à construção ao 

Centro de Especialidades Médicas. Requerimento nº 241/2021 de autoria do Vereador Gerson Sutil 

que requer a Secretaria Municipal de Saúde estudos sobre a viabilidade de implantação de Banco de 

Leite materno. Requerimento nº 244/2021 de autoria dos Vereadores Joel Elias Fadel, Miguel Zahdi 

Neto e Jhonnathan de Sousa Flugel que requerem ao Prefeito Municipal informações quanto a 

existência de projeto prevendo a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos deste 

Município. Requerimento nº 245/2021 de autoria dos Vereadores Jhonnathan de Sousa Flugel e Joel 

Elias Fadel que requerem voto de sentido pesar pelo falecimento da senhora Jacira Aparecida de 

Souza. Requerimento nº 247/2021 de autoria do Vereador Augusto de Camargo Iucksch Beck que 

requer Voto de Congratulações ao Padre Osvaldo Cadorin. Indicação nº 180/2021 de autoria do 

Vereador Jhonnathan de Sousa Flugel que indica ao Prefeito Municipal e ao Diretor Municipal de 
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Segurança Pública a necessidade de colocação de redutor de velocidade na Avenida Dácio Leonel de 

Quadros esquina com a Rua Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto, nesta cidade. Indicação nº 188/2021 de 

autoria do Vereador Presidente Miguel Zahdi Neto que indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário 

Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de Cascalhamento e 

Patrolamento nas estradas do Bairro Paina e estrada do Bairro das Pedras, neste Município. Indicação 

nº 191/2021 de autoria do Vereador Augusto de Camargo Iucksch Beck que indica ao Diretor de 

Segurança Pública e ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a 

necessidade de correção em posição de placa preferencial localizada entre as Ruas Francisco 

Botogoski e Sete de Setembro, nesta cidade. Indicação nº 192/2021 de autoria do Vereador Augusto de 

Camargo Iucksch Beck que indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente a necessidade de pintura nas grades de proteção na Ponte Moysés Lupion 

sobre o Rio Iapó, localizada na Prainha, nesta cidade. Indicação nº 193/2021 de autoria do Vereador 

Jhonnathan de Sousa Flugel que indica ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente a necessidade do conserto da iluminação da Praça Indalécio de Macedo, conhecida como 

Praça do Bom Jesus, nesta cidade. Indicação nº 194/2021 de autoria do Vereador Luiz Cesar Canha 

Ferreira que indica ao Prefeito Municipal sugestão para colocação de travessia elevada na Rua 

Francisco Silva Canha nas proximidades da Farmácia Alvorada, no Bairro Jardim Alvorada, nesta 

cidade. Esgotada a matéria para o expediente o Senhor Presidente agradeceu aos Senhores Secretários 

pela leitura, não havendo Vereador inscrito para o Pequeno Expediente passou-se à chamada, 

constando-se a presença de todos os Vereadores. Havendo número legal, passou-se a Ordem do Dia, 

ocasião em que foi encaminhado o Projeto de Lei nº 67/2021 para que as Comissões Permanentes 

emitissem seus pareceres. Requerimento dos Senhores Vereadores com fundamento no artigo 142, 

Parágrafo 6º do Regimento Interno desta Casa, para discussão e votação única dos projetos de lei nº 

62; 63 e 64/2021, assinado por doze (12) Vereadores. O Senhor Presidente consultou os Senhores 

Vereadores se poderiam votar em bloco os Projetos de lei nº 62; 63 e 64/2021. Sugestão aprovada por 

unanimidade. Discussão e Votação única dos Projetos de lei nº 62; 63 e 64/2021 com pareceres 

favoráveis das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Conforme autorizado através de votação 

realizada na sessão ordinária de três (03) de fevereiro de 2021, foi realizada discussão individual e 

votação única, em conjunto, dos Requerimentos nº 233; 234; 235; 236; 237; 239; 241; 244; 245 e 

247/2021, todos foram aprovados por unanimidade.  2ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 

60/2021, com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. 1ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 58/2021, com 

parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, em discussão, o Vereador 

Maurício Kusdra, autor do projeto, manifestou-se favoravelmente, reforçando que o projeto não se 

trata apenas de uma data comemorativa, mas de uma data de luta e resistência,  em votação o projeto 

foi aprovado por dez (10) votos favoráveis e recebeu dois (02) votos contrários dos Vereadores Gerson 

Sutil e Jovenil Rodrigues de Freitas. 1ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 65/2021, com parecer 

favorável da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, em discussão, os Vereadores Augusto de 

Camargo Iucksch Beck, autor do projeto, justificou sua finalidade, e os Vereadores Maurício Kusdra e 

Jonathan Cesar Flores Barros manifestaram-se favoravelmente, em votação foi aprovado por 

unanimidade. 1ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 66/2021, com pareceres favoráveis das 

Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade. Sem mais matéria para a Ordem do Dia, foi deixado livre o uso da 

palavra, fazendo uso da mesma os Vereadores Augusto de Camargo Iucksch Beck, Joel Elias Fadel, 

Maurício Kusdra e Jonathan Cesar Flores Barros. Não havendo mais Vereador querendo se manifestar, 
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o Senhor Presidente agradeceu a presença e colaboração de todos e convocou os Senhores Vereadores 

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezoito (18) de agosto, à hora regimental e, 

encerrou a presente Sessão.  E, para constar, eu, Jonathan Cesar Flores Barros, primeiro (1º) 

Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e 

Vereadores presentes.     


