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No dia cinco de julho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, nas dependências 
da Câmara Municipal, reuniram-se os Vereadores sob a Presidência da Vereadora 
Tania Fernandes Meister, que após saudar os vereadores, assessores e ao público 
que acompanhavam pelas redes sociais, pediu a Deus sabedoria e luz para os 
membros do plenário. Prosseguiu solicitando ao Primeiro Secretário Vereador Joelcio 
a confirmação de quórum regimental. Com a confirmação da presença de oito 
vereadores e uma vereadora, a Presidente interina declarou aberta a Vigésima 
Segunda Sessão Ordinária. Em ato continuo a Presidente interina solicitou ao 
Vereador Vilson Tibes para que procedesse a acolhida da presente Sessão. 
Prosseguindo a Presidente interina declarou aberto o processo de eleição dos cargos 
de Presidente e Vice-Presidente da mesa diretora, conforme o Art 18 Parágrafo Único 
do Regimento Interno. Dando continuidade a Presidente interina Tania Fernandes 
Meister solicitou ao Primeiro Secretário Joelcio B. Boaventura para que realizasse a 
chamada nominal dos Vereadores para votação secreta. Encerrado o processo de 
votação a Presidente interina solicitou aos Vereadores Leandro Simões de Lima e 
Antonio Venicio Grein para que realizassem o escrutínio dos votos. Após escrutínio 
dos votos a Presidente interina proclamou eleitos o Vereador Roberto Carlos 
Barankievicz para o cargo de Presidente e Tania Fernandes Meister para o cargo de 
Vice-Presidente da mesa diretora, com um total de nove votos favoráveis. Dando 
continuidade o Presidente eleito Roberto Carlos Barankievicz solicitou ao Primeiro 
Secretário Vereador Joelcio B. Boaventura para que realizasse a leitura da Ata n° 
021/2021, da Sessão Ordinária realizada no dia trinta de junho, de dois mil e vinte e 
um. Após a leitura, a Ata foi aprovada por unanimidade. Continuando o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Joelcio B. Boaventura para que realizasse 
a leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS E EXPEDIDOS. O Secretário deu 
conhecimento dos seguintes expedientes: EXPEDIENTES RECEBIDOS DO PODER 
EXECUTIVO: MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO Nº 024/2021 encaminhando 

para apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 024/2021, o qual 
“Autoriza o chefe do poder executivo do município de Monte Castelo/SC a firmar 
convênio com o município de Major Vieira/SC, objetivando a construção de 
cabeceiras de ponte de concreto armado”. EXPEDIENTES APRESENTADOS 
PELOS VEREADORES: Requerimento nº 018/2021 e Requerimento nº 021/2021 
de autoria do Vereador Roberto Carlos Barankievicz e Requerimento nº 022/2021 
de autoria da Vereadora Tania Fernandes Meister, os quais foram lidos na íntegra. 
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Indicação nº 059/2021 de autoria do Vereador Saul Frederico, a qual foi lida na 
íntegra. ORDEM DO DIA: Abrindo a ordem do dia o Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário Vereador Joelcio para que anunciasse a pauta da presente sessão. O 
Secretário anunciou que não havia registro de matéria. Prosseguindo o Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário para que apresentasse a pauta das próximas 
sessões, o Secretário anunciou que havia registro das seguintes matérias: Projeto 
de Lei nº 020/2021, o qual “Institui o Plano Plurianual do município de Monte 
Castelo para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências” E Projeto de Lei 
nº 024/2021, o qual “Autoriza o chefe do poder executivo do município de Monte 
Castelo/SC a firmar convênio com o município de Major Vieira/SC, objetivando 
a construção de cabeceiras de ponte de concreto armado”. PALAVRA LIVRE: 
Conforme a ordem de sorteio a palavra foi concedida ao Vereador Vilson Tibes, que 
iniciou desejando boa noite ao Senhor Presidente e demais membros da casa. Iniciou 
dizendo estar feliz em relação a Saúde do município, onde os casos de COVID-19 
baixaram muito e desejou que continue assim. Parabenizou a Vereadora Tania 
Fernandes Meister pelo trabalho feito como Presidente, estendeu felicitações ao 
Vereador Roberto Carlos Barankievicz pela eleição ao cargo de Presidente e desejou-
lhe boa sorte em sua caminhada. Desejou uma boa noite a todos. Conforme a ordem 
de sorteio a palavra foi concedida para o Vereador Rafael Ramos Jientara, que iniciou 
desejando boa noite ao Senhor Presidente, vereadores, assessores e ao público que 
prestigiavam via Facebook. Iniciou parabenizando a Vereadora Tania pelos seis 
meses que passou na Presidência, e também parabenizou e desejou boa sorte para 
o Vereador Roberto Carlos Barankievicz eleito Presidente na presente sessão. 
Desejou uma boa semana e boa noite a todos. Conforme a ordem de sorteio a palavra 
foi concedida ao Vereador Antonio Venicio Grein, que iniciou cumprimentando o 
Senhor Presidente, mesa diretora, vereadores, assessores e aos que prestigiavam 

via Facebook. Iniciou dando boas-vindas ao novo Presidente Roberto Carlos 
Barankievicz. Continuou solicitando melhorias nas estradas da localidade do 
Lageadinho, Bom Retiro e Tambeiro. Ressaltou o pedido de um munícipe, Produtor 
Rural, onde necessita de uma caçamba de cascalho em sua propriedade para evitar 
atoleiros em seu curral, assim facilitando o escoamento da produção de leite. Desejou 
uma boa noite e ótima semana a todos. Conforme a ordem de sorteio a palavra foi 
concedida para o Vereador Joelcio B. Boaventura, que iniciou desejando boa noite 
ao Senhor Presidente, vereadores, assessores e ao público que prestigiavam via 
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Facebook. Iniciou parabenizando ao novo Presidente Roberto Carlos Barankievicz, 
também agradeceu a Vereadora Tania Fernandes Meister pelo excelente trabalho 
feito no período que esteve na Presidência. Desejou uma boa noite e ótima semana 
a todos. Conforme a ordem de sorteio a palavra foi concedida ao Vereador Eraldo 
Lemos, que iniciou desejando boa noite ao Senhor Presidente, vereadores e 
assessores. Iniciou parabenizando Vereador Roberto Carlos Barankievicz pela 
eleição unanime ao cargo de Presidente, também agradeceu a Vereadora Tania 
Fernandes Meister por honrar todos os trâmites da casa durante o semestre que 
esteve na presidência da Câmara. Continuou agradecendo ao funcionário Claudinei 
Fernandes por atender prontamente suas solicitações. Desejou uma boa noite e 
ótima semana a todos. O Presidente Roberto Carlos Barankievicz passou a 
Presidência para a Vice-Presidente Tania Fernandes Meister para realizar seu 
pronunciamento. Iniciou cumprimentado vereadores, assessores e ao público que 
prestigiavam via Facebook. Parabenizou e agradeceu a Vereadora Tania Fernandes 
Meister por presidir o primeiro semestre, fazendo um ótimo trabalho na Casa 
Legislativa. Também agradeceu aos Vereadores por depositarem confiança, 
elegendo-o como Presidente da Casa. Disse que fará o possível para horar o voto de 
confiança que lhe foi depositado. Prosseguindo comentou que irá continuar lutando 
pelos diretos do Legislativo e pelos diretos do povo. Ressaltou a importância de 
continuarmos nos cuidando em relação a COVID-19, mesmo baixando o número de 
casos. Parabenizou os profissionais da Saúde do nosso município, por estarem 
realizando um excelente trabalho. Encerrando o Presidente Roberto Carlos 
Barankievicz, agradeceu a Deus pela missão cumprida, convocou os vereadores para 
a próxima sessão ordinária que será realizada no dia doze de julho de dois mil e vinte 
e um, no horário regimental. Convidou os senhores Vereadores a participarem da 
reunião das comissões no plenário da câmara no dia oito de julho de dois mil e vinte 
e um, às nove horas. Desejou uma ótima semana a todos. A presente Ata foi 
registrada nos termos do Artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o 
conteúdo integral de áudio, desta Sessão, encontra-se gravado e arquivado em mídia 
digital, podendo ser disponibilizado em PEN DRIVE, mediante requerimento do 
interessado. Para constar foi lavrada a presente ata pela Srª Marli L. Rodrigues 
Carvalho, Assessora Parlamentar da Casa, que após lida e aprovada segue assinada 
pelos Vereadores presentes. 
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Presidente – Roberto Carlos Barankievicz__________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vice-Presidente – Tania Fernandes Meister_________________________________ 

1° Secretário – Joelcio Bueno Boaventura_________________________________ 

2º Secretário – Rafael Ramos Jientara____________________________________ 

Vereador – Leandro Simões de Lima____________________________________ 

Vereador – Antonio Venicio Grein_______________________________________ 

Vereador – Eraldo Lemos______________________________________________ 

Vereador – Vilson Tibes________________________________________________ 

Vereador – Saul Frederico______________________________________________ 


