
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DE VEREADORES 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta 

e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quadragésima Quarta Sessão Ordinária. 

Abrindo a Sessão, o Presidente saudou os ouvintes e a todos os presentes. Ato continuo, 

informou que o protocolo 586/2022 já foi encaminhado ao setor responsável e que já foram 

tomadas as providencias cabíveis. Dando continuidade, colocou em votação a Ata da Sessão 

Ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

solicitou que o secretário fizesse a leitura das correspondências recebidas: Edital 01/2022 que 

se referiu a realização da Assembleia Geral Ordinária da ASDOMF, ofício 12/2022 que se 

referiu ao contrato de repasse entre o município de Dom Feliciano e a Caixa Econômica 

Federal, ofício 025/2022 que se referiu ao crédito de recursos financeiros do orçamento geral 

da união. Dando continuidade, os vereadores abriram mão dos prazos regimentais dos 

Projetos de Lei do Executivo 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 

12/2022, 13/2022, 14/2022 e 16/2022, os quais foram lidos, discutidos, votados e aprovados 

por unanimidade. Prosseguindo, foi realizada a leitura do Projeto de Lei n° 15/2022, que 

cumpre o prazo regimental na Casa. Seguindo o Presidente pediu ao secretário a leitura dos 

Projetos de Lei 04/2022 e 05/2022 que estavam tramitando na Casa, os quais foram discutidos, 

votados e aprovados por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente pediu ao secretário 

a leitura do Projeto de Lei do Legislativo 02/2022 que ficou tramitando na Casa. Ato continuo, 

foram lidos os Pedidos de Providências 05/2022 e 06/2022, ambos de autoria da Vereadora 

Ana Lesnik, que foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade e o Pedido de 

Providências 07/2022, de autoria do Vereador Ivo Sidinei Lacerda da Silva, o qual foi discutido, 

votado e aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente deu andamento a 

eleição da Comissão Representativa durante o recesso do mês de fevereiro de 2022, que ficou 

composta pelo Vereador Filipe Guimarães, Vereador Celso Jeske, Vereadora Ana Claudia 

Lesnik, Vereador Ivo Sidinei Lacerda da Silva e Vereador Cristiano José Studzinski. Finalizando, 

o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de sete de março 

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 E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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