
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE 

VEREADORES 

Aos vinte e um 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 Sexta Sessão Ordinária. 

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

colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente convidou o Secretário Municipal de Saúde, Raul Monteiro a 

fazer parte da mesa, o qual apresentou o Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde 

(RMGS) do 3° quadrimestre de 2021. Dando continuidade, o Presidente solicitou ao secretário 

a leitura da Proposta de Emenda à Lei Orgânica 01/2022. Ato continuo, os Vereadores abriram 

mão dos prazos regimentais dos Projetos de Lei do Executivo n° 27/2022 e 29/2022, e do 

Projeto de Lei do Legislativo 03/2022, os quais foram lidos, discutidos, votados e aprovados 

por unanimidade. Prosseguindo, foi realizada a leitura dos Projetos de Lei n° 26/2022 e 

28/2022, que cumprem o prazo regimental na Casa. Prosseguindo, o Presidente solicitou que o 

secretário fizesse a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 17/2022, 18/2022, 20/2022, 

21/2022, 22/2022 e 23/2022, que estavam tramitando na Casa, os quais foram discutidos, 

votados e aprovados por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente fez a leitura dos 

Ofícios onde o Vereador Cristiano Studzinski, por motivo de foro íntimo, renunciou as 

condições de membro da Comissão Permanente de Pareceres e de Presidente de Comissão de 

Orçamento e Finanças. Ato continuo, o Vereador Celso Roberto Jeske, foi eleito o novo 

membro da Comissão Permanente de Pareceres e o Vereador Ivo Sidinei Lacerda da Silva como 

Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Prosseguindo, foi realizada a leitura da 

Moção de Apoio de autoria do Vereador Cristiano Studzinski, com o apoio dos demais 

Vereadores, a aprovação do Projeto de Lei 2564/2020, que institui o piso salarial dos 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que foi discutida, votada e 

aprovada por unanimidade. Dando seguimento, o secretário realizou a leitura do Pedido de 

Informação 02/2022 de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, que foi discutido, votado e 

aprovado por unanimidade. Leitura dos Pedidos de informações n° 03/2022 e 04/2022, ambos 

de autoria do Vereador Cristiano Studzinski, que foram discutidos, votados e aprovados por 

unanimidade. Prosseguindo foi realizada a leitura do Pedido de Providências 13/2022 de 

autoria da Vereadora Ana Lesnik, 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 da sua agenda nesse mês de 

março, onde teve encontro com mulheres do Capivari e uma live com a advogada Camila onde 

foram passados conteúdos importantes para as mulheres. Que junto aos seus colegas 

Vereadores Celso Jeske e Osvair, receberam a visita do Deputado Federal Lucas Redecker que 

trouxe um Ofício de destinação de R$ 100.000,00 para a Secretaria da Saúde do Município. 

Que teve uma live com a Vereadora Denise Caroline Siemionko do Município de Chuvisca, 

onde a mesma falou que conseguiu levar ao seu Município, o ônibus lilás que tem atendimento 

para mulheres, e que ela ainda não conseguiu a vinda do mesmo ônibus ao nosso município, 

pois só o Executivo pode fazer esse tipo de solicitação. Também falou que fez mais uma 

filiação ao PSDB e que busca cada vez mais filiar mulheres ao Partido. Que realizou um sorteio 

online em conjunto com empreendedoras do Município. Continuando, falou sobre a situação 

deplorável das estradas da Linha Assis Brasil. Finalizando, falou que ainda neste mês, vai 



realizar algumas lives com mulheres do nosso Município. Vereador Cristiano Studzinski: Iniciou 

saudando o Presidente, aos colegas vereadores e a comunidade de Dom Feliciano. Solidarizou-

se com a família Kuczynski, pela perda do amigo Mico Kuczynski, Lamentou a prestação de 

serviço do Grupo CEEE Equatorial, pois teve famílias no interior no nosso Município que 

chegaram a ficar até 8 dias sem energia em suas residências. Continuando, diz que é muito 

triste como Vereador, ver as estradas no interior do Município intransitáveis como estão, que 

o Município de Amaral Ferrador em comparação ao nosso Município tem as estradas muito 

mais arrumadas do que as nossas. Gostaria também, que tivesse outra maneira dos 

agricultores terem a manutenção das entradas das suas residências, pois muitas moram muito 

longe da estrada e não veem as maquinas e por isso não conseguem pedir a manutenção. 

Prosseguindo, falou sobre a vinda do Deputado Estadual José Nunes e do Deputado Federal 

Henrique Fontana, anunciando mais emendas para o nosso Município. Falou também, sobre a 

aprovação do projeto de classificação do tabaco nas propriedades dos nossos agricultores na 

CCJ da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Finalizando falou sobre os valores de 

venda do tabaco no nosso Município, que os agricultores não precisam se desesperar pelo 

preço mais baixo agora, que mais pra frente irá aumentar novamente. Vereador Marco Tyska: 

Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre os importantes projetos 

aprovados hoje, destacando o Projeto que amplia a Zona Urbana do Município e o Projeto que 

denomina a Rua Alfredo Kuczynski. Ato contínuo, solidarizou-se com a família do Mico 

Kuczynski. Prosseguindo, falou sobre a feira do peixe que terá no nosso Município. Pediu o 

apoio do Sindicato para as Agro Indústrias, que são muito importantes para o crescimento do 

nosso Município. Falou sobre a situação precária das estradas do interior do Município. 

Finalizando, falou sobre o calçamento das ruas e sobre a licitação das pontes de concreto, 

parabenizando o Governo por essa iniciativa. Vereador Osvair da Silva: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a manutenção das entradas das residências, 

pois as maquinas passam nas estradas principais e não arrumam as entradas, que seria melhor 

o Secretário autorizar a manutenção das entradas, sem a necessidade de cada um fazer a 

solicitação. Continuando, pediu a construção de mais lixeiras e abrigos no interior do 

Município. Ato continuo, falou que já fez mais um oficio junto com a Vereadora Ana, pedindo 

para que o DAER faça a manutenção da RS 350 ou seda o pátio deles para a Prefeitura de Dom 

Feliciano, para assim o Município assumir a manutenção da RS 350 até a divisa com o 

Município de Encruzilhada do Sul. Que também já pediu ao DAER, a poda das árvores no 

mesmo trecho da rodovia. Falou também, sobre a péssima situação das estradas do interior do 

Município. Prosseguindo, falou sobre o encontro com os Deputados Lucas Redecker e Pedro 

Pereira, onde os mesmos trouxeram um Ofício de destinação de R$ 100.000,00 para a 

Secretaria da Saúde do Município. Finalizando, falou sobre os Projetos que foram lidos nessa 

noite e que está sempre a disposição para servir a comunidade. Nada mais havendo a tratar, o 

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

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, VINTE E 

UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

FILIPE TORRES GUIMARÃES                                          CRISTIANO JOSÉ STUDZINSKI 
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