
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, realizou-se a Seiscentésima Quadragésima Terceira Sessão Ordinária. Abrindo a 

Sessão, o Presidente colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou que o secretário 

fizesse a leitura do Ofício 293/2021 que se refere a férias do Prefeito, e as Indicações dos 

Partidos dos Vereadores que serão lideres de bancada para o ano de 2022: Vereador Cristiano 

José Studzinski pelo PT, Vereador Osvair Alves da Silva pelo PSDB, Vereadora Rita de Cássia 

Rembowski pelo PTB e Vereador Pabllo César Freitas Campelo pelo PSB. Ato continuo foi lido o 

Ofício 003/2022, indicando o Vereador Marco Aurélio Tyska para a liderança de governo no 

ano de 2022. Prosseguindo, foi realizada a eleição para a Comissão Permanente de Pareceres 

para o ano Legislativo de 2022, que ficou composta pelo Vereador Pabllo Campelo como 

Presidente, Vereador Marco Tyska como Secretário e o Vereador Cristiano Studzinski como 

membro. Seguindo foi indicada a Comissão de Orçamento e Finanças, que terá o Vereador 

Cristiano Studzinski como Presidente, Vereador Marco Tyska como Secretário e os Vereadores 

Sidinei da Silva e Ana Lesnik como Membros. Dando continuidade, o Presidente solicitou que o 

secretário fizesse a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 01/2022, 02/2022, 03/2022, os 

quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Ato continuo, foi lido o Projeto 

de Lei do Legislativo 01/2022, o qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, foi realizada a leitura dos Projetos de Lei n° 04/2022 e 05/2022, que cumprem 

os prazos regimentais na Casa. Seguindo o Presidente pediu ao secretário a leitura das 

Indicações 01/2022, 02/2022 e 03/2022, todas de autoria da Vereadora Ana Lesnik, que foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade, Indicação 04/2022 de autoria do Vereador 

Pabllo Campelo, discutido, votado e aprovado por unanimidade, Pedido de Providências 

01/2022 de autoria da Vereadora Ana Lesnik que foi discutido, votado e aprovado por 

unanimidade e os Pedidos de Providências 02/2022, 03/2022 e 04/2022, todos de autoria do 

Vereador Cristiano Studzinski, os quais foram discutidos, votados e aprovados por 

unanimidade. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente: Vereador Osvair da 

Silva: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes. Deu boas vindas ao 

Vereador Filipe como Presidente nessa Casa, colocando-se a disposição para o que estiver em 

seu alcance. Prosseguindo, cobrou a Secretaria de Obras pelo patrolamento das localidades do 

Tigre e do Erval, também pediu a instalação de banco na rua na casa Mortuária, e a limpeza do 

cemitério. Finalizando, solicitou melhorias na sinalização no calçamento da ponte para o 

melhor trafego dos veículos. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas e aos ouvintes. Desejou um grande ano ao Vereador Filipe na Presidência na Câmara, 

colocando-se a disposição para o que estiver em seu alcance. Prosseguindo, parabenizou o 

Governo pela organização das finanças até o final de 2021, pela Festa da Uva que foi um 

sucesso e pela festa de final de ano que nunca havia sido feita na cidade. Finalizando, falou 

sobre a importância da vacinação contra o COVID 19.  Vereador Sidinei da Silva: Iniciou 

saudando o Presidente e aos colegas Vereadores, ao público e aos ouvintes. Informou a todos 

que, segundo o Secretário, será finalizado o patrolamento no Caminho Novo. Parabenizou o 

Governo pela Festa do final de ano e Festa da Uva que foram muito bem organizadas, que são 

as coisas boas que tem no Município. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite 



aos colegas, aos ouvintes e ao público no Facebook. Falou sobre os projetos de suplementação 

lidos e os valores de superávit, e que ficou chateada, pois mesmo assim teve alguns projetos 

negados. Entretanto disse de sua alegria pelas suas Indicações e Pedido de Providências 

aprovados nesta noite. Falou sobre os banheiros da praça que estão em situação precária. 

Continuando, disse também que através das suas redes sociais, consegue ser o elo entre as 

pessoas que querem fazer o bem com aquelas pessoas que precisam, e convidou a todos a 

salvar o seu contato. Prosseguindo, disse que não só de aplausos se devem viver no Executivo, 

que também devem ouvir mais, dizendo que as vezes ficam bravos com algumas de suas 

criticas, mas que devem escutar mais as suas Indicações. Finalizando, parabenizou os 

agricultores pela comercialização na Festa da Uva, dizendo que precisamos apoiar a agricultura 

familiar, o comércio local e as mulheres que estão sempre se reinventando. Vereador Cristiano 

Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas vereadores e aos ouvintes. Parabenizou 

o Presidente Filipe pela condução da primeira Sessão, colocando-se a disposição para o que 

estiver em seu alcance. Prosseguindo, pediu que as máquinas que estão no Caminho Novo 

façam a manutenção das entradas de acesso as residências familiares no local. Informou que já 

foi destinada uma emenda do Deputado Henrique Fontana do PT, no valor de R$ 200.000,00 

para a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município, que serão destinados a compra de 

equipamentos agrícolas para a Linha Lopo Neto e Linha Amaral. Continuando, disse que 

estamos entrando em um ano muito importante do nosso País, que teremos as eleições pra 

Presidente, Governador e Deputados, que volta a esperança para o povo brasileiro. Informou 

que a Câmara fez o repasse de mais de R$ 330.000,00 de recursos não utilizados no ano de 

2021 ao Executivo Municipal. Finalizando, informou ser contra a construção de uma barragem 

no Arroio Sutil, que em nenhum momento o Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores foram 

notificados do inicio dos estudos para essa barragem, e que a mesma vai prejudicar os 

agricultores do entorno do Arroio Sutil. Vereador Marco Tyska: Iniciou saudando o Presidente 

e aos ouvintes. Parabenizou o Presidente, desejou sucesso na presidência da casa, colocando-

se a disposição para ajudar. Agradeceu aos Governantes, falou sobre o trabalho e os 

investimentos do PTB no Município, dizendo que foram investidos R$ 1.315.000,00 para as 

associações, R$ 410.000,00 investidos na cidade e R$ 2.262.000,00 investidos na saúde, que o 

Governo tem projetos de fazer pontes de aço e concreto no interior do município, que 

também houve esse ano investimento de calçamento na zona rural da cidade e disse que quer 

captação de recursos de fora para as associações. Prosseguindo, parabenizou o servidor Jean 

Pierre, que vem desempenhando muito bem o seu trabalho no patrolamento das estradas e 

que o Governo Municipal está trabalhando muito bem, melhorando o Município. Finalizando, 

diz ser contra a construção da barragem no Arroio do Sutil, que se for realizada, vai prejudicar 

as famílias do entorno do arroio. Finalizando, o Presidente informou que a próxima Sessão 

Ordinária será realizada na data de vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois 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, DEZ 

DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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