
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

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

horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quadragésima 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° 262/2021, comunicação referente 

ao convênio FPE n° 3071/2020. Foi realizada leitura do Ofício n° 267/2021, de autoria 

do Executivo Municipal, o qual solicita a retirada do Projeto de Lei n° 79/2021. Foi lido 

Ofício n° 264/2021, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o 

encaminhamento do Projeto de Lei n°82/2021, o qual dispõe sobre a Lei Orçamentária 

Anual – LOA para 2022. Continuando, foram lidos os Projetos de Lei n° 83/2021, n° 

84/2021, n° 85/2021, n° 86/2021, n° 87/2021 e n° 88/2021. 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° 83/2021, 

n° 84/2021 e n° 85/2021, sendo aberta mão dos prazos por unanimidade pelas bancadas. Em 

seguida, foram lidos os pareceres dos Projetos de Lei n° 83/2021, n° 84/2021 e n° 85/2021, 

submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade. Continuando, foi lido o Relatório 

da Comissão de Pareceres dos Projetos de Lei nº 78/2021. Em seguida o Vereador Cristiano 

Studzinki, solicitou o adiamento da votação do Projeto de Lei 78/2021. Continuando, foi 

lido o parecer do Projeto de Lei n° 81/2021, submetidos à votação, foi aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo foi lido o Projeto de Lei Legislativo n° 17/2021, que estabelece 

normas para o comércio ambulante, prestação de serviços ambulantes e food truck no 

município de Dom Feliciano. Prosseguindo, foram lidos, discutidos, votados e aprovados 

por unanimidade os Pedidos de Informações n° 33/2021 e n° 34/2021. Continuando, foi 

lida Indicação n 49/2021, submetidos à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, foi lido, o Pedido de Providências n° 61/2021, submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo foi lido, votado e aprovado por unanimidade 

Moção de Apoio a PEC n° 291/2020, que Institui a Polícia Penal do Estado do Rio 

Grande do Sul. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente.  Vereador 

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

rádios. Prosseguindo, agradeceu aos Vereadores pelo companheirismo nas aprovações 

de matérias no presente ano. Continuando falou sobre as Associações Rurais do 

município, disse ainda, ter conseguido recurso para compra de implementos agrícola a 

Associação Rural da Correa Neto. Falou sobre a falta de água para consumo em 

algumas residências no interior do município. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou 

saudando o Presidente e aos ouvintes no rádio. Continuando, falou sobre seus Pedidos 

de Informações encaminhados ao Executivo Municipal. Falou sobre a importância de 

fortalecer as Associações Rurais e a falta de investimentos nas Associações Rurais por 

parte do Executivo. Continuando, falou ter destinado sua Emenda Individual, para o 

calçamento da Rua Talita Pereira da Rosa, juntamente com seu colega Vereador Celso 

Jeske. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando os colegas Vereadores e 

aos ouvintes das rádios Integração e Imigrantes. Continuando, falou sobre as péssimas 



condições das estradas do interior do município, e disse que a localidade de Correa Neto 

e Linha Federal estão sendo bem atendidas, mas as demais localidades estão 

desassistidas por esta administração. Falou do seu comprometimento em busca de 

recursos para as Associações Rurais do interior dos municípios. Ato contínuo, o 

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

dezembro 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, VINTE E DOIS DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
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