
ATA DA SEISCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Vigésima Nona 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. Prosseguindo, o Presidente solicitou a 

Secretária que fizesse a leitura do Ofício de autoria do Vereador Dalvi Soares de 

Freitas, o qual apresentou renuncia ao seu mandato de Vereador. Continuando, o 

Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Convocação do Suplente a 

Vereador, Pabllo Cesar Freitas Campelo, para assumir uma cadeira no Legislativo 

Municipal. Prosseguindo, foram lidos os Projetos de Lei n° 28/2021, n° 29/2021, n° 

30/2021, n° 31/2021, n° 32/2021, n° 33/2021 e n° 34/2021. Sendo votados e aprovados 

por unanimidade os Projetos de Lei n° 28/2021, n° 32/2021 e n° 34/2021. Prosseguindo, 

o Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura dos Pareceres dos Projetos de Lei 

n° 28/2021, n° 32/2021 e n° 34/2021. Continuando, foi lido o Projeto de Resolução n° 

11/2021. Prosseguindo, foram lidos os Projetos de Lei de iniciativa do Legislativo, n° 

05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021 e 11/2021. Prosseguindo, foram 

lidos, votados e aprovados por unanimidade as Indicações de n° 30/2021, 31/2021 e 

32/2021. Prosseguindo, foram lidos, votados e aprovados por unanimidade os Pedidos 

de Providências n° 28/2021 e n° 29/2021. Continuando, foram lidos, votados e 

aprovados por unanimidade os Pedidos de Informação n° 14/2021, 15/2021 e 16/2021. 

Prosseguindo, se deu inicio o grande expediente. Vereadora Ana Claudia Lesnik: 

Iniciou saudando os colegas Vereadores, aos ouvintes da Radio Integração. 

Prosseguindo parabenizou o Vereador Pabllo pelo retorno a esta Casa Legislativa, após 

renuncia de mandato pelo Sr. Dalvi Soares de Freitas. Falou também sobre seus projetos 

apresentados, sobre incentivo e proteção às mulheres de nosso município. Falou 

também sobre a causa animal, mais uma bandeira de sua luta. Vereador Osvair: Iniciou 

saudando o Presidente e os demais Vereadores. Continuando, desejou boas vindas ao 

Vereador Pabllo. Continuando, falou sobre a manutenção realizada na ERS 350, 

parabenizando o governo do Estado. Falou que vem trabalhando em prol da população 

em busca de recursos para abertura de poços de artesianos no interior do município. 

Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas Vereadores, aos ouvintes da 

Radio Integração. Prosseguindo, falou sobre a possibilidade de regulamentação no 

serviço de taxi no município de Dom Feliciano, pois atualmente encontra-se defasado. 

Falou sobre a disponibilização de recursos para Associações Rurais do município. 

Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo: Iniciou saudando o Presidente e os demais 

Vereadores. Continuando, falou que esta a disposição da comunidade. Continuando 

falou sobre o aumento de novos casos de Covid19 no município, e parabenizou o 

Hospital e Enfermeiras pelo atendimento prestado. Parabenizou também as Igrejas 

Evangélicas pelo trabalho Social desenvolvido no município neste momento de 

pandemia. Ato contínuo, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será 

realizada na data de vinte e um de junho 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, SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
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