
 ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima Quinta 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 

170/2022 e 171/2022. Continuando, o Presidente realizou a leitura da Solicitação que 

pede a retirada do Pedido de Providências n° 47/2022. Dando continuidade, o 

Presidente solicitou ao secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 55/2022, 

56/2022, 57/2022, 58/2022 e 60/2022, que cumprem o prazo regimental na Casa. 

Continuando, os vereadores abriram mão dos prazos do Projeto de Lei n° 59/2022, o 

qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o secretário 

realizou a leitura do Parecer do Projeto de Lei do Executivo n° 51/2022 que cumpria o 

prazo regimental na Casa, os qual foi discutido, votado e aprovado por sete votos 

favoráveis e um voto contrário. Dando continuidade, o secretário realizou a leitura dos 

Pareceres dos Projetos de Lei do Executivo n° 53/2022 e 54/2022 que cumpriam o 

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

unanimidade. Prosseguindo, o Presidente solicitou ao secretário a leitura do Projeto de 

Resolução de Mesa n° 03/2022 que altera a data da próxima sessão para o dia vinte e 

dois de agosto de dois mil e vinte e dois. Continuando, o secretário realizou a leitura 

dos Pedidos de Providência n° 43/2022 e 45/2022 e das Indicações n° 16/2022 e 

17/2022, todos de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, os quais foram discutidos, 

votados e aprovados por unanimidade. Leitura dos Pedidos de Providências n° 

44/2022, 48/2022, 49/2022 e 50/2022, do Pedido de Informações n° 17/2022 e da 

Indicação n° 18/2022, todos de autoria do vereador Cristiano José Studzinski, os quais 

foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Leitura do Pedido de 

Providências n° 46/2022 de autoria do Vereador Ivo Sidinei Lacerda, o qual foi 

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

Grande Expediente: Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite aos colegas 

e ao público que acompanha. Falou sobre o Plano de Carreira dos Servidores da Saúde 

e do Magistério. Continuando, falou sobre os novos horários de atendimento do UBS. 

Falou que esta sempre a disposição para atender e ajudar a população e sobre a 

importância das mulheres na política. Falou também, sobre a importância da vacinação 

contra o Coronavirus. Finalizando, parabenizou sua irmã pelo seu aniversário e o seu 

pai pelo dia dos pais. Cristiano Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas 

Vereadores e a comunidade de Dom Feliciano. Falou ser contra o Projeto de Lei n° 

51/2022. Continuando, falou sobre as péssimas condições de algumas estradas no 

interior do Município. Falou sobre o veículo que foi adquirido para o transporte de 

crianças especiais e que não pode andar nas estradas no interior do Município. 

Prosseguindo, falou sobre a importância da vacinação contra o Coronavirus. 



Continuando, falou sobre as reclamações que recebeu referente à marcação de 

consultas na UBS. Finalizando, se colocou a disposição para atender a comunidade de 

Dom Feliciano. Vereador Marco Aurélio Tyska: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas e aos ouvintes. Falou que o Governo vem dando prioridade na construção de 

pontes no Município. Continuando, falou que as chuvas estão danificando as estradas, 

mas que estão trabalhando com as maquinas para a manutenção no interior do 

Município. Finalizando, convidou a todos a participar da Expo Dom Feliciano que 

acontecerá no próximo final de semana. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre o carro que foi adquirido para o 

transporte de crianças com necessidades especiais. Falou também, que é muito bom 

que temos carros com boas condições para o transporte da população. Continuando, 

falou sobre o atendimento médico no Município. Finalizando, parabenizou o 

departamento de esportes pelo campeonato de futsal que esta ocorrendo no 

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

Ordinária será realizada na data de vinte e dois 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, PRIMEIRO DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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