
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DE VEREADORES 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, realizou-se a Seiscentésima Quadragésima Quinta Sessão Ordinária. Abrindo a 

Sessão, o Presidente saudou a todos e informou que a Comissão Representativa não se reuniu 

durante o recesso dos Vereadores. 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 do Ofício 26/2022 que solicitou a retirada do Projeto 

de Lei 15/2022. Ato continuo, foi lido o Ofício 43/2022. Dando continuidade, os vereadores 

abriram mão dos prazos regimentais dos Projetos de Lei do Executivo 019/2022, 024/2022 e 

025/2022, os quais foram lidos, discutidos, votados e aprovados por unanimidade. 

Prosseguindo, foi realizada a leitura dos Projetos de Lei n°017/2022, 018/2022, 020/2022, 

021/2022, 022/2022 e 023/2022, que cumprem o prazo regimental na Casa. Prosseguindo, o 

Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do Projeto de Lei do Legislativo 02/2022, 

que estava tramitando na Casa, o qual foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade, o Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do Pedido de 

Informação 01/2022, de autoria do Vereador Cristiano Studzinski que foi discutido, votado e 

aprovado por unanimidade. Ato continuo, foi realizada a leitura da Indicação 05/2022, de 

autoria da Vereadora Ana Lesnik e da Indicação 06/2022 de autoria do Vereador Pabllo 

Campelo, que foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Prosseguindo foi 

realizada a leitura dos Pedidos de Providências 08/2022, 10/2022 e 11/2022, todos de autoria 

da Vereadora Ana Lesnik, que foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade, e do 

Pedido de Providências 12/2022 de autoria do Vereador Ivo Sidinei da Silva, que foi discutido, 

votado e aprovado por unanimidade. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande 

Expediente: Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite aos colegas e ao público 

que acompanha. Falou que durante o recesso, esteve em reunião com o Grupo CEEE 

Equatorial, onde foram discutidas as recorrentes faltas de luz, que é necessária a limpeza da 

vegetação, pois 95% dos casos de falta de luz no interior do Município, são devido as árvores 

que encostam nos fios e que infelizmente a Prefeitura não pode mais realizar essas limpezas. 

Disse também, que teve uma reunião com o professor responsável pelo castramóvel da 

Universidade de Caxias, e que se for viável o orçamento, será realizado castrações no nosso 

Município. Continuando, disse que esteve com o Senador Heinze, onde foi questionar sobre os 

estudos da construção da barragem no Município. Disse também, que no mês de fevereiro 

realizou a campanha de voltas às aulas, onde conseguiu arrecadar materias escolares com o 

apoio da comunidade e do comercio local. Prosseguindo, falou que vai realizar um encontro 

com mulheres da comunidade do Capivari, para um café da tarde, e que esta realizando, nesse 

mês de março, sorteios e lives nas suas redes sociais, para comemorar o dia internacional da 

mulher. Finalizando, falou sobre o espaço da mulher na politica e que se inspira em mulheres 

fortes e guerreiras do nosso Município. Vereador Cristiano Studzinski: Iniciou saudando o 

Presidente, aos colegas vereadores e a comunidade de Dom Feliciano. Falou sobre a Emenda 

do Deputado Henrique Fontana, no valor de R$ 190.000,00, que irá beneficiar a associação da 

Linha Lopo Neto e a associação da Linha Amaral para aquisição de equipamentos agrícolas. 

Prosseguindo, falou sobre a Escola Santa Terezinha no Faxinal, que segundo nota da 

administração foi feito um acordo com o CPM sobre as classes multisseriadas, mas que os pais 



informam que esta decisão não os representa. Falou também sobre o fechamento da Escola 

Padre Vieira por falta de alunos, sendo que na Escola Catulino Pereira da Rosa está com alunos 

transbordando nas salas de aula, pediu a Secretaria de Educação mais planejamento nas ações 

de Governo. Prosseguindo, falou sobre o estado precário das estradas do interior do 

Munícipio. Falou também, sobre a valorização que o fumo teve este ano, devido a diminuição 

da plantação em comparação ao outros anos, que provavelmente se houver aumento na 

plantação para o ano que vem, os valores irão diminuir novamente. Continuando, disse que já 

está em processo final na Caixa, a licitação dos equipamentos das Associações do Remanso e a 

Ana Meri. Falou sobre os valores que o Partido dos Trabalhadores, por indicação do Deputado 

Henrique Fontana, disponibilizou para o Município de Dom Feliciano este ano, sendo R$ 

100.000,00 para o hospital São José e R$ 100.000,00 para custeio na Saúde. Finalizou 

convidando a todos para a reunião do partido que irá ocorrer no Plenário Vereador José 

Domagala, no dia 12 de março de 2022. Vereador Marco Tyska: Iniciou saudando o Presidente, 

os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a falta de energia no interior do Município, devido aos 

últimos temporais, pediu mais agilidade no restabelecimento da energia para essas famílias. 

Falou sobre o estado precário das estradas do interior do Munícipio. Prosseguindo, 

parabenizou as equipes que estão efetuando com muita rapidez, o calçamento na cidade de 

Dom Feliciano. Falou sobre a parceria com a Cidade de Chuvisca, para o transporte dos alunos 

de Ensino Superior em outros Municípios. Continuando, pediu para população um cuidado 

com os abrigos, pois estão construindo abrigos no interior do Município, porém, outros estão 

sendo destruídos. Falou também, sobre a melhora nos valores na safra do fumo. Finalizando, 

falou sobre a má qualidade da água, fornecida pela Corsan. Vereador Pabllo Campelo: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a precariedade das estradas do 

interior do Município, que pioraram com as ultimas chuvas. Por outro lado esta feliz, pois as 

ultimas chuvas ajudaram os agricultores do Município que já estavam sem água. Continuando, 

falou sobre a importância do uso de crachá ou de camiseta, para os monitores e motoristas 

dos ônibus do transporte escolar. Disse estar feliz, pois já houve inscrições de médicos para o 

processo seletivo, que esses profissionais são muito importantes para o nosso Município. 

Finalizando, disse que esteve junto com o Presidente, em reunião com a CEEE Equatorial, 

tratando das constantes faltas de energia no Município. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de vinte e um de 

março de dois mil e vinte e dois às dezenove horas e quarenta e cinco minutos e 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, SETE 

DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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