
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

e quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quadragésima Primeira 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. O Presidente solicitou a 

Secretaria que fizesse a leitura do Ofício n° 292/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, o qual solicita a retirada dos Projetos de Lei n° 92/2021 e 93/2021. 

Continuando, foi lido relatório da Comissão de Finanças, referente ao Projeto de Lei n° 

82/2021 - LOA, ao qual a Comissão se manifestou favorável ao PL nº 82/2021. Foram 

lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade, Emendas Impositiva 

(individuais) dos Vereadores(a) Marco Aurélio Tyska, Ivo Sidinei Lacerda da Silva, 

Osvair Alves da Silva, Filipe Torres Guimarães, Celso Roberto Jeske, Pabllo Cesar 

Freitas Campelo, Ana Claudia Lesnik, Rita de Cássia Rembowski, Cristiano José 

Studzinski, ao Projeto de Lei n° 82/2021 – LOA. Prosseguindo, foram lidas as Emendas 

de bancadas do Partido dos Trabalhadores – PT e Partido da Social Democracia – 

PSDB, colocada em discussão e votação, restou ambas as Emendas de bancadas, 

rejeitadas por cinco votos contrários e três votos favoráveis. Continuando, foram lidos o 

parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e parecer da Comissão de Pareceres ao 

Projeto de Lei n° 82/2021 - LOA, submetida à votação, o Projeto de Lei n° 82/2021 – LOA, 

foi aprovado por unanimidade. A Comissão de Pareceres apresentou parecer favorável a 

Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 17/2021, de iniciativa do Legislativo, submetidos 

à votação, a Emenda modificativa e Projeto n°17/2021, foram aprovados por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente solicitou a Secretaria que fizesse a leitura do Projeto de 

Resolução de Mesa n° 15/2021, a qual dispõe sobre o retorno das atividades normais na 

Câmara de Vereadores de Dom Feliciano, sendo realizadas as próximas Sessões Ordinárias 

do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, excepcionalmente nas datas de dez e vinte e 

seis de janeiro. Colocado em discussão e votação o Projeto de Resolução de Mesa n° 

15/2021, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foram lidos, Pedidos de 

Informações n°35/2021 e n°36/2021, submetidos à votação, foram aprovados por 

unanimidade. O Presidente suspendeu a Sessão para que fossem apresentadas chapas 

para concorrer à eleição para a mesa diretora para o exercício legislativo de 2022. 

Retomando, o Presidente comunicou que foi apresentada chapa única, com a seguinte 

composição: Presidente Vereador Filipe Torres Guimarães, Vice-presidente Vereador 

Marco Aurélio Tyska, Secretário Vereador Cristiano José Studzinski, Tesoureiro 

Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, Membro Vereadora Rita de Cássia 

Rembowski, Membro Vereador Ivo Sidinei Lacerda da Silva, que em votação nominal, 

restou aprovada por unanimidade, tendo sido declarada eleita à chapa única, ficando a 

mesa diretora para o ano de dois mil e vinte e dois, composta pelos Vereadores: 

Presidente Vereador Filipe Torres Guimarães, Vice-presidente Vereador Marco Aurélio 

Tyska, Secretário Vereador Cristiano José Studzinski, Tesoureiro Vereador Pabllo 

Cesar Freitas Campelo. 



 

  

  

Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereador Marco Tyska: 

Iniciou saudando os colegas Vereadores e aos ouvintes das rádios Integração e 

Imigrantes. Continuando, parabenizou o Presidente pela condução desta Casa 

Legislativa no presente ano. Parabenizou também o Vereador Filipe pela Presidência 

exercício dois mil e vinte e dois. Falou da importância das Associações Rurais e da 

busca de recursos junto a Deputados para aquisição de implementos. Falou também, 

sobre a festa da Uva no município e de sua importância para os produtores. Vereador 

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

rádios. Prosseguindo, parabenizou o Presidente Cristiano Studzinski, pela condução da 

Casa Legislativa no presente ano. Parabenizou também, o Vereador Filipe, eleito 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no exercício de dois mil e vinte e dois. 

Continuando, disse estar à disposição de toda a Comunidade, disse estar em seu quarto 

mandato como vereador e que sempre zelou pela economia, nunca tirando diárias. Falou 

que esta pleiteando com Deputado Daniel uma Emenda Especial, para investimento no 

Programa Água Boa. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou saldando o Presidente, aos 

colegas Vereadores ainda presentes e ouvintes das rádios. Prosseguindo, parabenizou o 

Presidente Cristiano pela condução desta Casa Legislativa no presente ano e 

parabenizou o Vereador Filipe, eleito Presidente para o exercício dois mil e vinte e dois. 

Falou, já ter apresentado três Projetos de Lei nesta Casa Legislativa. Parabenizou a 

Igreja Quadrangular pela inauguração. Falou sobre as Emendas Impositiva, disse que 

destinará seu recurso de Emenda para pavimentação de Rua e para construção da 

Garagem para os veículos do município. Desejou feliz natal e prospero ano novo a 

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

ouvintes das rádios. Prosseguindo, parabenizou o Presidente Cristiano Studzinski, pela 

condução da Casa Legislativa no presente ano. Parabenizou também, o Vereador Filipe, 

eleito Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no exercício de dois mil e vinte e 

dois. Parabenizou o Diretor Legislativo, Sr° Renato, pelo trabalho realizado nesta Casa 

Legislativa. Disse que buscará com Deputados, Emenda Especial para a agricultura. 

Desejou feliz natal e feliz ano novo. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o 

Presidente e aos ouvintes no rádio. Parabenizou a nova mesa diretora, eleita para o 

exercício de dois mil e vinte e dois. Falou sobre a Emenda de bancada do PSDB, que 

destinaria cerca de noventa mil reais em implementos agrícolas, beneficiando cerca de 

cento e trinta famílias em duas Associações Rurais do município e que na presente data, 

colocada em votação, a Emenda de bancada foi rejeitada por cinco votos contrários, 

pelos Vereadores aliados do governo. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou 

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

Parabenizou a nova mesa diretora da Casa eleita para o exercício de dois mil e vinte e 

dois. Agradeceu aos Vereadores que o apoiaram no ano passado na chapa ao qual ele foi 

eleito Presidente para o exercício de dois mil e vinte e um. Agradeceu a todos os 

funcionários da Câmara Municipal, pelo trabalho desenvolvido no presente ano. Disse 

que a Câmara Municipal fará repasse de mais de trezentos mil reais para o Executivo no 



termino de sua gestão frente à Presidência desta Casa Legislativa. Falou de sua boa 

relação com os Colegas Vereadores e da dificuldade de diálogo do governo. Falou, já ter 

conseguido Emenda com Deputado Henrique Fontana, no orçamento de dois mil e vinte 

e dois, para aquisição de implementos agrícolas nas Associações da Linha Amaral e 

Lopo neto. Vereador Filipe Torres Guimarães: Iniciou saldando o Presidente, aos 

colegas Vereadores e ouvintes das rádios. Convidou a população para participar da festa 

da uva. Falou do investimento do Executivo, em seis pontes de aço para o interior do 

município. Falou também do lançamento do Projeto Verão na praça. Parabenizou os 

colegas Vereadores do PSB, pela aquisição de duas Pá carregadeira para o município. 

Parabenizou o Presidente Cristiano Studzinski, pela condução da Casa Legislativa no 

presente ano. Desejou feliz natal a todos. Ato contínuo, o Presidente informou que a 

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

dois, 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 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE 

E UM. 
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