
 ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DE VEREADORES 

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

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima Sexta 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 realizou a leitura do Ofício n° 

160.400.336/2022, referente à situação do abastecimento de água no Município 

fornecido pela Corsan. Continuando, o secretário realizou a leitura do Requerimento 

que pede a retirada dos Pedidos de Providências n° 52/2022 e 53/2022. Dando 

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

Executivo n° 61/2022, 62/2022, 63/2022, 64/2022, 66/2022 e 67/2022 que cumprem o 

prazo regimental na Casa. Continuando, os vereadores abriram mão dos prazos do 

Projeto de Lei n° 65/2022, o qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente realizou a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 

03/20202 que cumpre o prazo regimental na Casa. Continuando, o Presidente solicitou 

ao secretário a leitura do Projeto de Lei do Legislativo n° 09/2022, que cumpre o prazo 

regimental na Casa. Dando continuidade, o secretário realizou a leitura do Parecer do 

Projeto de Lei do Executivo n° 52/2022 que cumpria o prazo regimental na Casa, o qual 

foi discutido, votado e aprovado com seis votos favoráveis e dois votos contrários. 

Prosseguindo, o Presidente solicitou ao secretário a leitura dos Pareceres dos Projetos 

de Lei do Executivo n° 55/2022, 56/2022 e 57/2022, que cumpriam o prazo regimental 

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

Continuando, o Vereador Cristiano José Studzinski solicitou a retirada do Pedido de 

Providências n° 56/2022 de sua autoria. Dando seguimento, o secretário realizou a 

leitura dos Pedidos de Providências n° 51/2022, 54/2022 e 55/2022, todos de autoria 

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

por unanimidade. Leitura do Pedido de Informação n° 18/2022 de autoria da 

Vereadora Ana Claudia Lesnik e do Vereador Ivo Sidinei Lacerda da Silva, o qual foi 

discutido, votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 

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

setembro 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 E DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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