
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos vinte dias do mês junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária. 

Abrindo a Sessão, o Presidente saudou os ouvintes e a todos os presentes e colocou 

em votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente informou que a Ata da Assembleia dos Professores está 

disponível para leitura na Casa. Dando continuidade, o Presidente solicitou ao 

secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 47/2022 e 48/2022, que 

cumprem o prazo regimental na Casa. Prosseguindo, o secretário realizou a leitura do 

Projeto de Lei do Executivo n° 45/2022 que cumpria o prazo regimental na Casa, o qual 

foi discutido, votado e reprovado por 7 votos contrários e 1 voto favorável. 

Continuando, o secretário realizou a leitura do Projeto de Lei do Executivo n° 46/2022 

e dos Projetos de Lei do Legislativo n° 07/2022 e 08/2022, que cumpriam o prazo 

regimental na Casa, os quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. 

Dando continuidade, foi realizada a leitura do Pedido de Providências n° 35/2022 de 

autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual foi discutido, votado e aprovado por 

unanimidade. Leitura dos Pedidos de Providências n° 36/2022 e 37/2022 e dos Pedidos 

de Informações n° 12/2022 e 13/2022, todos de autoria do Vereador Cristiano 

Studzinski, os quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Leitura 

do Pedido de Providências n° 38/2022 de autoria do Vereador Osvair Alves da Silva, o 

qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Após o intervalo regimental, 

iniciou o Grande Expediente: Vereador Osvair da Silva: Iniciou saudando o Presidente, 

os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a precariedade de algumas estradas no interior 

do Município e sobre a ponte na saída do Campo do Umbu que ainda não foi 

finalizada. Continuando, falou que gostaria de saber como estão sendo aplicados os 

recursos passados para o Hospital São José. Falou também, sobre as reclamações que 

recebeu referente à falta de médicos no hospital São José. Finalizando, falou sobre a 

importância dos abrigos no interior do município e que muitos estão sendo destruídos 

e sofrendo vandalismos. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas e aos ouvintes. Falou sobre o seu voto no Projeto de Lei do Executivo n° 

45/2022. Falou sobre a falta de médicos em atendimento no Município. Falou também 

sobre a manutenção das estradas no interior do Município. Finalizando, parabenizou 

os moradores da comunidade do Faxinal e da Linha Evaristo Teixeira pelas festas no 

final de semana.  Vereador Ivo Sidinei Lacerda: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas e aos ouvintes. Falou sobre os atendimentos no hospital São José, sobre a 

dificuldade de encontrar médicos para o atendimento no Município e parabenizou a 

Doutora Sandra pelos atendimentos realizados. Continuando, falou sobre a 

manutenção das estradas do interior do Município. Finalizando, falou sobre as festas 

nas comunidades de que participou. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa 

noite aos colegas e ao público que acompanha. Parabenizou o Vereador Ivo Sidinei 



pelo posicionamento sobre o Projeto de Lei do Executivo n° 45/2022 e também os 

professores pela Assembleia realizada. Criticou a compra realizada pelo Executivo de 

mais três caminhonetes. Falou também sobre as reclamações que recebeu sobre os 

protocolos na Secretaria da Agricultura que ainda não foram atendidos. Continuando, 

falou que deveria ser diminuído o n° de cargos em comissão. Falou também de um 

terreno que era pra ser construída uma escola, porém, foi construído um centro de 

eventos e um estacionamento para a Secretaria de Educação. Falou sobre a 

necessidade da construção dos abrigos para as crianças que esperam o transporte 

escolar na chuva. Finalizando, falou para o Prefeito escutar a população do Município. 

Vereador Cristiano Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e 

a comunidade de Dom Feliciano. Falou sobre o Projeto de Lei do Executivo n° 45/2022. 

Continuando, falou sobre a superlotação das salas de aula nas escolas e no hospital de 

paciente procurando atendimento, mas que mesmo assim foram adquiridas pelo 

Executivo, caminhonetes para a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação. 

Falou da falta de médicos para atender a população do Município. Finalizando, falou 

que esta a disposição para atender a população do Município. Vereador Marco Tyska: 

Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Parabenizou as comunidades 

pelas festas realizadas no final de semana. Falou da necessidade na compra da 

caminhonete para as secretarias. Falou sobre a dificuldade em encontrar médicos para 

o atendimento no Município. Continuando, falou que o Governo esta fazendo uma 

ótima administração e que se não estivesse fazendo, não estaria no terceiro mandato. 

Finalizando, falou sobre a manutenção das estradas e que as quatro máquinas não 

estão dando conta de fazer todas as manutenções devido às chuvas dos últimos dias. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária 

será realizada na data de quatro de julho de dois mil e vinte e dois às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos e 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, VINTE DE JUNHO DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS. 
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