
 ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

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

cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima Terceira 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 solicitou ao secretário a leitura dos Ofícios n° 039/2022, 

129/2022 e 130/2022. Dando continuidade, o Presidente convidou o Secretário 

Municipal de Saúde, Raul Monteiro a fazer parte da mesa, o qual apresentou o 

Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde (RMGS) do 1° quadrimestre de 2022. 

Dando seguimento, o Presidente solicitou ao secretário a leitura dos Projetos de Lei do 

Executivo n° 49/2022, 50/2022, 51/2022 e 52/2022, que cumprem o prazo regimental 

na Casa. Prosseguindo, o secretário realizou a leitura dos Pareceres dos Projetos de Lei 

do Executivo n° 47/2022 e 48/2022 que cumpriam o prazo regimental na Casa, os 

quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Após o intervalo 

regimental, iniciou o Grande Expediente: Vereador Pabllo Campelo: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a dificuldade de encontrar médico 

para o atendimento no Município. Continuando, falou sobre a reforma dos banheiros 

da Prefeitura. Falou sobre os Ofícios n° 129/2022 e 130/2022, que tratam da parceria 

com o Governo do Estado para a revitalização de uma Praça e iluminação do campo de 

futebol Lelecão. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite aos colegas e 

ao público que acompanha. Falou sobre as obras nos banheiros no prédio da 

Prefeitura, que tiveram orçamentos em Porto Alegre e Camaquã. Continuando, falou 

que vai questionar a Secretária de Saúde sobre alguns pontos do Relatório de 

Monitoramento da Gestão em Saúde (RMGS) do 1° quadrimestre de 2022. Também 

falou que após um ano e meio aguardando a construção de um abrigo para as crianças 

aguardarem o transporte escolar no Caminho Novo, os próprios moradores fizeram a 

construção do obrigo. Falou da precariedade de algumas estradas no interior do 

Município. Prosseguindo, falou sobre o Projeto de Lei do Executivo n° 52/2022. 

Finalizando, falou sobre o brechó solidário que será realizado nas suas redes sociais. 

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

a comunidade de Dom Feliciano. Falou que ficou triste, pois soube que o carro para o 

transporte de crianças autistas que foi adquirido com a emenda impositiva de alguns 

vereadores, só vai poder andar no asfalto, e que quer saber o porquê dessa decisão. 

Continuando, falou sobre a falta de médicos para o atendimento a população do 

Município. Finalizando, falou sobre a precariedade das estradas do interior do 

Município. Vereador Marco Tyska: Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos 

ouvintes. Falou sobre o esforço da Secretaria de Obras para a manutenção das 

estradas no Município. Continuando, falou sobre a distribuição de cestas básicas que o 

Município está fazendo para as pessoas que mais precisam e sobre a renovação da 

frota de veículos, e que o Governo vem trabalhando para a melhora do Município. 



Finalizando, convidou a população para a Expo Dom Feliciano que ocorrerá nos dias 

seis e sete de agosto. Vereador Osvair da Silva: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas e aos ouvintes. Falou sobre a falta de médicos para o atendimento no 

Município. Continuando, falou sobre a precariedade de algumas estradas no interior 

do Município e sobre a necessidade de abrigos para as crianças que aguardam o 

transporte escolar. Falou que está recebendo reclamação da Corsan, pois a mais de 

dois meses está vazando água na Rua Nove de Dezembro. Falou também, sobre as 

reclamações que recebeu dos cachorros soltos nas ruas do Município. Dando 

seguimento, pediu a instalação de bancos na frente da casa Mortuária. Falou sobre o 

preço alto do combustível. Finalizando, convidou a todos para a festa que ocorrerá na 

Comunidade São José na Linha Felipe Noronha no próximo domingo. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada 

na data de dezoito 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, QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS. 
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