
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

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

Ordinária. Abrindo a Sessão, o Presidente comunicou a ausência do Vereador Filipe 

Torres Guimarães, por motivos de saúde. Prosseguindo, 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 Projeto de Lei n° 

15/2021, de iniciativa do Legislativo Municipal. Continuando, foi lido o Ofício n° 

186/2021. Continuando, foram lidos os Projetos de Lei n° 54/2021, n° 55/2021, n° 

56/2021, n° 57/2021, n° 58/2021 e n°59/2021. Prosseguindo, foi lido o Ofício n° 

168/2021, referente ao veto do Projeto de Lei Legislativo n° 05/2021, colocado em 

discussão e em seguida submetido à votação, restou veto sendo rejeitado por quatro 

votos contrários e três favoráveis. Prosseguindo, foi lido o Ofício n° 169/2021, referente 

ao veto do Projeto de Lei Legislativo n° 07/2021, colocado em discussão e em seguida 

submetido à votação, restou veto sendo aprovado por quatro votos favoráveis e três 

contrários. Prosseguindo, Vereador Marco Tyska, representando o Líder de Governo, 

solicitou ao Presidente e aos demais Vereadores a abertura dos prazos para votação em 

regime de urgência dos Projetos de Lei n°56/2021, n° 58/2021 e n°59/2021. Em 

seguida, foram lidos os pareceres dos Projetos de Lei n° 56/2021, n° 58/2021 e n° 

59/2021 de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetido à votação, os Projetos 

de Lei n°56/2021, n°58/2021 e n°59/2021, sendo aprovados por unanimidade. 

Prosseguindo, foi lido os parecer do Projeto de Lei n° 52/2021, de iniciativa do 

Executivo Municipal, sendo submetido à votação, o Projeto de Lei n°52/2021, foi 

aprovado por unanimidade. Continuando, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse 

leitura do Projeto de Lei n° 14/2021, de iniciativa do Legislativo Municipal. Após a 

leitura do Projeto de Lei n° 14/2021, a Vereadora Ana Claudia Lesnik, solicitou o 

adiamento da votação, pelo motivo da ausência do Vereador Filipe na presente Sessão. 

Prosseguindo, foram lidos, votados e aprovados por unanimidade as Indicações de n° 

42/2021, n°43/2021 e n°44/2021. Prosseguindo foram lidos, votados e aprovados por 

unanimidade os Pedidos de Informação n° 20/2021 e n° 21/2021. Continuando, o 

Presidente solicitou a Secretaria, que fizesse a leitura de Moção Honrosa à todos 

funcionários municipais aposentados, colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo, foi lida votada e aprovada por unanimidade Moção de 

Pesar, a Família Dutra, pelo falecimento do Sr Nilson Luis Dutra. Continuando, foi 

realizada a leitura do parecer do Projeto de Lei n° 48/2021, de iniciativa do Executivo 

Municipal, sendo submetido à votação, o Projeto de Lei n°48/2021, foi aprovados por 

unanimidade. Prosseguindo, se deu inicio o grande expediente. Prosseguindo, o 

Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura de Requerimento da Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, que vem requerer a renovação do processo de votação dos vetos aos 

Projetos de Lei n° 05/2021 e 07/2021, sendo submetido à votação, o requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi colocado em discussão e em seguida 



submetido à votação o veto do Projeto de Lei Legislativo n° 07/2021, sendo rejeitado 

por unanimidade. Colocado em discussão e em seguida submetido à votação o veto do 

Projeto de Lei Legislativo n° 05/2021, sendo rejeitado, por quatro votos contrários e três 

favoráveis ao veto. Vereador Osvair: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas 

Vereadores e aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, cobrou do Executivo Municipal, 

manutenção da estrada na entrada do Sr Adão Lacerda, que liga ao Sr Renato Moura, 

até a localidade de Faxinal, também cobrou do Executivo Municipal o conserto da ponte 

próximo à propriedade do Sr Danilo na referida localidade. Vereadora Ana Claudia 

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

sobre a votação aos vetos apresentado pelo Executivo Municipal aos seus Projetos nesta 

noite. Falou que esta a disposição da comunidade. Continuando, parabenizou as 

mulheres empreendedoras de Dom Feliciano, disse ainda, que apoio o desenvolvimento 

de nosso comércio local. Falou também, sobre a live do brechó solidário, e parabenizou 

a todos os Pais pelo seu dia. Continuando, falou que o município de Dom Feliciano, esta 

há dezesseis anos sem construir casas populares e que ela buscará recursos. Vereador 

Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando a Vereadora Ana Claudia e aos ouvintes das 

rádios Integração e Imigrantes. Falou que esta a disposição da comunidade, e que em 

seu mandato passado fez o melhor que pode pela comunidade. Continuando, falou sobre 

o ótimo atendimento pelo setor de transporte da saúde do município. Falou que o 

município precisa de desenvolvimento de Politicas Públicas, voltadas para a saúde da 

população. Ato contínuo, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será 

realizada na data de dezesseis 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, DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
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