
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE VEREADORES 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Segunda Sessão 

Ordinária. Abrindo a Sessão, o Presidente perguntou se os senhores Vereadores 

possuíam cópia da Ata da Sessão Ordinária anterior, os quais informaram que sim, após 

ser discutida, foi votada e restou aprovada por unanimidade. Continuando, o Presidente 

solicitou a Secretária que fizesse leitura do Ofício n° 166/2021. Prosseguindo, foi 

realizada leitura de abaixo assinado, encaminhado a esta Casa Legislativa por Técnicos 

em Enfermagem, atuantes no município de Dom Feliciano, a fim de requerer a atuação 

dos Vereadores à criação de ADI e Adicional de Insalubridade aos Técnicos em 

Enfermagem do município. Continuando, foram lidos os Ofícios n° 168/2021 e 

169/2021. Prosseguindo, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura do 

Projeto de Lei Legislativo n° 14/2021. Continuando, foi lido os Projetos de Lei n° 

46/2021, n° 47/2021, n° 48/2021, n° 49/2021, n° 50/2021, n°51/2021 e n°52/2021, 

n°53/2021. Sendo devolvido ao Executivo Municipal o Projeto de Lei n° 48/2021, por 

conter erro de digitação. Prosseguindo, o Líder de Governo, Vereador Filipe Torres 

Guimarães, solicitou ao Presidente e aos demais Vereadores a abertura dos prazos para 

votação em regime de urgência dos Projetos de Lei n°46/2021, n°47/2021, n°49/2021, 

n°50/2021, n°51/2021 e n°53/2021. Em seguida, foram lidos os pareceres dos Projetos 

de Lei n° 46/2021, n° 47/2021, n° 49/2021, n° 50/2021, 51/2021 e n° 53/2021 de 

iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à votação, os Projetos de Lei 

n°46/2021, n°47/2021, n°49/2021, n°50/2021, n°51/2021 e n°53/2021, sendo aprovados 

por unanimidade. Prosseguindo, foram lidos os pareceres dos Projetos de Lei n° 

12/2021 e n° 13/2021 de iniciativa do Legislativo municipal, sendo submetido à 

votação, os Projetos de Lei n°12/2021 e n°13/2021, foram aprovados por unanimidade. 

Prosseguindo, foram lidos, votados e aprovados por unanimidade os Pedidos de 

Providências n° 33/2021 e n°34/2021. Prosseguindo, foi lida votada e aprovada por 

unanimidade a Indicação de n° 41/2021. Continuando, o Presidente solicitou a 

Secretaria, que fizesse a leitura da moção de apoio à reposição das perdas salariais dos 

trabalhadores da rede Estadual de Educação, a qual colocada em votação foi aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo, se deu inicio o grande expediente. Vereadora Ana 

Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente e aos ouvintes no rádio. Prosseguindo, 

falau de proposições de sua autoria, apresentadas nesta Casa Legislativa e manifestou 

contrariedade aos vetos apresentado pelo Executivo Municipal aos seus Projetos. Falou 

que agora é tempo de nova política, onde oposição se faz de forma respeitosa, 

indicando, solicitando e reivindicando, levando ao conhecimento do Prefeito as 

demandas da população. Continuando falou sobre as resposta de pedidos de 

Informações que não foram lidos na presente Sessão. Falou também sobre Emendas 

Impositivas a ser destinada a área da saúde, especificadamente para exames. Falou 

também sobre o descaso do Executivo Municipal para com os Agricultores, ao não ter 

decretado situação de emergência com relação as perdas de produtividades no campo na 

safra passada. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando a Vereadora Ana 



Claudia e aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. Falou da importância dos 

trabalhos desenvolvidos por esta Casa Legislativa e sobre os Projetos aprovados nesta 

Sessão. Falou que esta a disposição da comunidade e que vai continuar trabalhando em 

prol do desenvolvimento de Dom Feliciano. Continuando, falou de sua preocupação 

com a Secretaria de Assistência Social, fazendo referencia ao abrigo de crianças e 

adolescentes, onde a Vereadora Ana Claudia Lesnik, apresentou pedido de Providência 

com relação a problemas existentes no abrigo de crianças e adolescentes. Falou sobre a 

construção da ponte da Avenida do Imigrante e da importância dessa Obra para a 

comunidade. Prosseguindo, falou sobre os mais de quinhentos mil reais de recursos 

através de emendas Parlamentares, conseguido para Dom Feliciano, juntamente com  

Deputados do Partido dos Trabalhadores. Ato contínuo, o Presidente informou que a 

próxima Sessão Ordinária será realizada na data de dois de agosto de dois mil e vinte e 

um, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar o 

Presidente 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, DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE 

E UM. 
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