
ATA DA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

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

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Trigésima Quinta 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° 221/2021 de autoria do Executivo Municipal, referente ao veto 

ao Projeto de Lei n° 14/2021. Prosseguindo, foi lido o Ofício n° 213/2021, referente à LDO. 

Continuando, o Presidente colocou em votação as bancadas dos Partidos PSDB, PSB, PTB 

e PT, para que se deixasse nas bancadas o PL n° 64/2021, para leitura e analise do referido 

Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade pelas respectivas bancadas. Continuando, 

foram lidos os Projetos de Lei n° 65/2021, n° 66/2021, n° 67/2021, n° 68/2021, n° 69/2021 

e n° 70/2021. Prosseguindo, Vereador Filipe Torres Guimarães 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° 66/2021, e n° 67/2021. Em seguida, foram lidos os 

pareceres dos respectivos Projetos de iniciativa do Executivo Municipal, sendo submetidos 

à votação, os Projetos de Lei n° 66/2021, e n° 67/2021, foram aprovados por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Parecer do objeto 

razões de Veto ao Projeto de Lei Legislativo n° 27/2021, submetido à votação, o Veto foi 

mantido por unanimidade. Continuando, foi lido o Parecer do Projeto de Lei n° 60/2021, 

submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi lido o Parecer do 

Projeto de Lei Legislativo n° 16/2021, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Continuando, foi lida votada e aprovada por unanimidade a Moção de Apoio, referente à 

aprovação do Projeto de Lei n° 147/2021, em tramitação na Assembléia Legislativa do Rio 

Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal e institui o Plano de 

Carreira, Cargos, Funções e Remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário 

Estadual e dá outras providências. Prosseguindo, foi lida votada e aprovada por 

unanimidade a Moção de Apoio, referente ao Projeto de Lei n° 204/2015, que dispõe sobre 

a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores no âmbito do Estado 

do Rio Grande do Sul. Continuando, foi lida votada e aprovada por unanimidade Moção de 

Pesar aos Familiares, pelo falecimento do Sr° Adair José Alves da Silva. Prosseguindo, 

foram lidos, votados e aprovados por unanimidade os pedidos de Informações n° 22/2021, 

n° 23/2021, n° 24/2021, n° 25/2021 e n° 26/2021. Prosseguindo, foram lidos, votados e 

aprovados por unanimidade os pedidos de Providências n° 39/2021, n° 40/2021, n° 

41/2021, n° 42/2021 e n° 43/2021. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande 

Expediente. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas 

Vereadores e aos ouvintes das rádios. Prosseguindo, falou sobre o alto volume de chuvas, e 

estragos nas estradas do interior do município. Continuando, parabenizou a Secretaria de 

Saúde, pelo andamento da campanha de vacinação contra o Covid 19 no município. 

Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente e aos ouvintes no rádio. 

Prosseguindo, falou sobre seu compromisso com a população, enquanto Vereadora deste 

município. Continuando, falou sobre Emenda Parlamentar do Deputado Federal Daniel, 

destinada a Dom Feliciano, para aquisição de uma pá carregadeira. Disse ainda, que a 

bancada do Psdb, esta sempre em busca de recursos para atender as necessidades da 



população. Vereador Sina: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos 

ouvintes das rádios. Prosseguindo, falou sobre o Programa de diversificação de cultura e a 

importância do Programa para os agricultores. Continuando, falou sobre a parceria entre 

Secretaria da Agricultura e EMATER, que vem entregando a população fontes protegida. 

Vereador Osvair: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos ouvintes das 

rádios. Prosseguindo, falou sobre as demandas existentes no município. Continuando, falou 

que esta a disposição da comunidade e que o objetivo do Vereador é fiscalizar o andamento 

do município. Continuando, falou sobre Emenda Parlamentar destinada a Secretaria de 

Agricultura do município pelo Deputado Federal Daniel, para aquisição de uma maquina 

para beneficiar os Agricultores do município.  Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou 

saudando os colegas Vereadores e aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. 

Continuando, falou sobre as matérias votadas nesta presente Sessão. Continuando, 

agradeceu ao Sr° Eduardo, pela maneira que vem conduzindo o Hospital São José. 

Prosseguindo, parabenizou a servidora Tamires Staclewski, pela condução de seu trabalho 

frete a marcação de consultas na Secretaria de Saúde. Continuando, parabenizou o 

Secretário de Obras do município pelo trabalho desenvolvido no município. Continuando, 

manifestou sua indignação com o chefe de gabinete do Executivo municipal, devido a falta 

de respeito para com o tratamento com o Vereador. Vereador Filipe Torres Guimarães: 

Iniciou saudando o Presidente e aos ouvintes das Rádios Integração e Imigrantes. 

Continuando, falou sobre o alto volume de chuvas ocorrido no município e da importância 

para o abastecimento das nascentes. Continuando, agradeceu o Secretário de Obras pelo 

trabalho desenvolvido após o grande volume de chuva. Continuando, parabenizou a equipe 

de pontes do município e aos mecânicos pelo trabalho desenvolvido. Vereador Marco 

Tyska: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e aos ouvintes das rádios. 

Prosseguindo, falou sobre inicio de nova safra e o grande volume de chuva ocorrido no 

município. Continuando, falou sobre a importância do preparo da lavoura. Prosseguindo, 

falou sobre a volta as aulas e que é percebida maior participação de forma presencial dos 

alunos nas Escolas. Falou sobre a importância das fontes protegidas para melhorar a 

qualidade da água. Ato contínuo, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária 

será realizada na data de vinte e sete de Setembro 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, TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
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