
 ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

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

e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima Quarta 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 Projetos de Lei do 

Executivo n° 53/2022 e 54/2022, que cumprem o prazo regimental na Casa. 

Continuando, o secretário realizou a leitura dos Pareceres dos Projetos de Lei do 

Executivo n° 49/2022 e 50/2022 que cumpriam o prazo regimental na Casa, os quais 

foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Dando continuidade, o 

Presidente solicitou ao secretário a leitura dos Pedidos de Providência n° 39/2022, 

40/2022 e 41/2022, do Pedido de Informações n° 14/2022 e das Indicações n° 14/2022 

e 15/2022, todos de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, os quais foram 

discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Leitura do Pedido de Providência n° 

42/2022 e dos Pedidos de Informações n° 15/2022 e 16/2022, todos de autoria do 

vereador Cristiano José Studzinski, os quais foram discutidos, votados e aprovados por 

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

Sidinei Lacerda: Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre 

o cascalhamento na localidade do Arroio do Potreiro. Continuando, falou que faz tudo 

o que esta ao seu alcance pelo Município. Finalizando falou sobre a necessidade de 

manutenção e cascalhamento em algumas regiões no interior do Município. Vereadora 

Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite aos colegas e ao público que acompanha. 

Falou sobre as fotos que recebeu mostrando a situação precária das estradas na 

Localidade do Atolador. Continuando, falou que alguns alunos não conseguem ir para a 

escola, pois o transporte escolar não chega próximo as suas residências devido às 

péssimas condições das estradas no interior no Município. Falou também sobre a 

situação da Escola do Faxinal. Prosseguindo, falou sobre a distribuição de cestas 

básicas que ocorreu no Município. Finalizando, falou sobre o evento promovido pelo 

TRE. Cristiano Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e a 

comunidade de Dom Feliciano. Falou sobre as péssimas condições das estradas no 

interior do Município. Parabenizou as Secretarias pela conclusão no calçamento na Rua 

Argemiro Iribarrem e pelo inicio do calçamento na Rua da Associação. Continuando, 

falou sobre o baixo preço de venda do fumo e que soube que muitas famílias não iram 

plantar o fumo na próxima safra devido ao baixo preço de venda. Finalizando, falou 

sobre as casas populares do programa Minha Casa Minha vida. Vereador Osvair da 

Silva: Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a situação 

na RS 350. Continuando, falou que a função do Vereador é fiscalizar e cobrar, não 

efetuar as manutenções das estradas e a contratação de médicos. Prosseguindo, falou 

que está sempre a disposição para atender a população do Município. Finalizando, 

falou sobre o baixo preço de venda do fumo. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou 



saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Pediu a compreensão da população, 

pois os médicos do plantão estão com um grande número de atendimento por dia, 

devido à dificuldade de conseguir mais médicos para o atendimento no Município. 

Continuando, falou sobre a falta de medicamentos nas farmácias. Falou também sobre 

o Campeonato de Futsal que está acontecendo no Município. Finalizando, falou sobre 

a situação das estradas no interior do Município. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de 

primeiro de agosto 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, DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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