
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Sétima 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. Continuando, o Presidente 

solicitou a Secretária que fizesse leitura do Ofício n° 077/2021, assunto referente à 

apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde, encaminhado para 

esta Casa Legislativa. Prosseguindo, o Presidente convidou o Secretário de Saúde, Sr 

Raul B. S. Monteiro, para compor a Mesa e realizar sua explanação. Após apresentar o 

relatório e esclarecer dúvidas dos Vereadores, o Secretário Raul B. S. Monteiro, 

agradeceu pelo espaço e disse estar à disposição para esclarecimento de qualquer 

dúvida. Prosseguindo, foi lido Projeto de Resolução n° 14/2021. Continuando, foi lido o 

Projeto de Lei n° 73/2021. Prosseguindo, Vereador Filipe Torres Guimarães Líder de 

Governo, solicitou ao Presidente e aos demais Vereadores a abertura dos prazos para 

votação em regime de urgência do Projeto de Lei n° 73/2021. Em seguida, foi lido o parecer 

do Projeto de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à votação, o Projeto de 

Lei n° 73/2021, foi aprovado por unanimidade. Continuando, foi lido o Parecer Preliminar 

do Projeto de Lei n° 64/2021, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, foram lidos os pareceres dos Projetos de Lei n° 71/2021 e n° 72/2021, 

sendo submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Prosseguindo, foi lido, 

votado e aprovado por unanimidade Pedido de Informações n° 30/2021. Prosseguindo, 

foram lidos, votados e aprovados por unanimidade os Pedidos de Providências n° 

47/2021, n° 48/2021, 49/2021, 50/2021, 51/2021 e 52/2021. Após o intervalo 

regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou 

saudando o Presidente e aos ouvintes no rádio. Continuando, falou sobre os Pedidos de 

Providência de sua autoria, apresentado na presente Sessão. Continuando, falou sobre a 

Campanha Outubro Rosa, e importância da prevenção contra o Câncer de mama e 

Câncer do Colo do Útero. Continuando, falou que foi procurada por Pais de alunos, que 

relataram a inexistência de transporte diário para os alunos, e disse ter conversado com 

a Secretária de Educação do município, onde cobrou a resolução do problema, disse 

ainda, que se caso não seja possível solucionar com dialogo este problema, buscará 

junto ao Ministério Público, a garantia desses direitos aos alunos de terem transporte 

gratuito. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas Vereadores e 

aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. Continuando, falou que no dia quatorze 

de outubro o Deputado Henrique Fontana do PT, estará aqui em Dom Feliciano, junto 

com Deputado Estadual Zé Nunes e o Ex-Prefeito de Rio Grande Alexandre Duarte 

Lindenmeyer. Disse que receberá com muita alegria estas autoridades. Prosseguindo, 

parabenizou a Secretaria de Educação pela construção do novo Plano de Educação. 

Vereador Osvair: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos ouvintes 

das rádios. Prosseguindo, agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação do Projeto 

de Lei, colocado em Regime de Urgência na presente Sessão. Continuando, parabenizou 



a equipe de pontes, pelo desenvolvimento dos trabalhos realizados pela equipe. 

Continuando, falou que há uma grande demanda de pontes no município, afirmou ainda, 

que há uma precariedade de madeiras de cerne no município. Continuando, falou ter 

conseguido uma Emenda Parlamentar, através do Deputado Federal Marcelo Morais, no 

valor de Duzentos mil reais, que será destinada para pavimentação da Rua 1° de janeiro. 

Prosseguindo, falou sobre a ampliação da Escola Catulino Pereira da Rosa, onde será 

investido mais de dois milhões de reais. Ato contínuo, o Presidente informou que a 

próxima Sessão Ordinária será realizada na data de dezoito de Outubro 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, QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

  

 

CRISTIANO JOSÉ STUDZINSKI      RITA DE CÁSSIA REMBOWSKI 

Presidente                                       Secretária 


