
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DE VEREADORES 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e 

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

Abrindo a Sessão, o Presidente saudou os ouvintes e a todos os presentes e colocou em 

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

Prosseguindo, o Presidente solicitou ao secretário a leitura do convite para o 25° Baile de 

Aniversário da Rádio Integração e do Ofício 36/2022. Ato continuo, o Presidente convocou os 

Vereadores para a Sessão Especial com o Prefeito Clenio Boeira da Silva, que haverá no dia 18 

de abril de 2022. Dando continuidade, os Vereadores abriram mão dos prazos do Projeto de 

Lei do Executivo n° 33/2022 e do Projeto de Lei do Legislativo n° 04/2022, os quais foram lidos, 

discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Seguindo, o Presidente solicitou ao 

secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 30/2022, 31/2022 e 32/2022, dos 

Projetos de Decreto do Legislativo n° 001/2022 e 002/2022 e da Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica n° 01/2022 que ficaram tramitando na Casa. Prosseguindo, o Presidente solicitou ao 

secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 26/2022 e 28/2022 que cumpriam 

prazo regimental, os quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. 

Continuando, o secretário realizou a leitura do Pedido de Providência 14/2022 de autoria do 

Vereador Cristiano Studzinski e da Indicação 07/2022 de autoria do Vereador Pabllo Campelo, 

os quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Ato continuo, o secretário 

realizou a leitura da Moção de Pesar a família Studzinski pelo falecimento do Sr. Geraldo 

Mariano Studzinski. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente: Vereadora Ana 

Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite aos colegas e ao público que acompanha. Falou sobre 

as respostas muito vagas que recebeu do Executivo nos seus Pedidos de Providências e 

indicações e cobra cumprimento da Lei criada no ano de 2017 que estabelece parâmetros para 

as respostas para esses pedidos. Falou que sua Indicação para a criação do vale-feira para os 

Servidores Públicos Municipal, não foi aprovado pelo Executivo devido já ter tido o reajuste no 

auxílio alimentação, mas que seria de muita importância sua aprovação, pois beneficiaria 

também a agricultura familiar do nosso Município. Continuando, cobrou do Executivo, o envio 

do Projeto que reajusta o salário do Magistério. Ato continuo, falou da sua agenda do mês de 

março, onde fez muita divulgação do comércio local, que sempre divulga vagas de empregos e 

editais e deixa a disposição suas redes sociais para quem precisar. Vereador Cristiano 

Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas vereadores e a comunidade de Dom 

Feliciano. Pediu para a Secretaria de Obras, a manutenção das estradas no Faxinal e das 

entradas das propriedades. Dando continuidade, pediu a Secretaria de Educação mais atenção 

aos prazos, e que não envie Projetos com valores muito altos para aprovação em Regime de 

Urgência, pois os mesmos precisam ser estudados. Ato continuo, falou sobre a importância do 

Projeto de Lei do Executivo n° 33/2022 que foi aprovado no dia de hoje. Falou que nesse mês 

de abril terminaram as Janelas Partidárias. Agradeceu as Lideranças e aos Deputados pelas 

Emendas para o Município de Dom Feliciano, inclusive as Emendas do Deputado Henrique 

Fontana, que contemplaram o Hospital São José, a Secretaria da Saúde e as Associações Lopo 

Neto e Linha Amaral. Finalizando, falou que está  muito feliz com o seu mandato de Vereador, 

atendendo a comunidade e disse que está sempre à disposição de todos. Vereador Marco 

Tyska: Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Agradeceu aos colegas pela 



aprovação do Projeto de Lei 33/2022 que é muito importante. Ato continuo, falou que os 

médicos especialistas já estão atendendo no Município. Convidou a comunidade a visitar a 

Feira do Peixe no CAES ao lado da Prefeitura. Continuando, falou sobre a manutenção das 

estradas no interior, que em algumas localidades está demorando um pouco, pois não temos 

maquinários suficientes para atender todas as localidades ao mesmo tempo, mas que o 

Governo já está trabalhando para adquirir mais máquinas para o Município. Finalizou dizendo 

que está à disposição da comunidade. Vereador Osvair da Silva: Iniciou saudando o Presidente, 

os colegas e aos ouvintes. Cobrou a manutenção das estradas do interior do Município, e o 

corte do mato na beira das estradas. Continuando, falou da necessidade de manutenção dos 

pontilhões em algumas localidades, pois os agricultores estão precisando passar com 

maquinas pesadas e com a colheita e esses pontilhões estão muito fracos. Falou também,  que 

está recebendo bastante reclamação sobre a  falta de água aqui na Cidade e pediu mais 

atenção da Corsan. Finalizando, disse que ficou feliz com a possibilidade do Programa do 

Estado “A Casa é Sua”. Vereador Ivo Sidinei da Silva: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

e aos ouvintes. Falou da manutenção das estradas no interior do Município. Continuando, 

falou que pode ser cobrado, mas que depois que os Projetos são votados e aprovados pelos 

vereadores, passa a ser responsabilidade das Secretarias o cumprimento desses Projetos. 

Cobrou a construção dos abrigos que ainda não foram feitos na Linha Assis Brasil e no Caminho 

Novo e da construção do açude que era pra ser de um jeito e foi de outro. Finalizando, falou 

que ele faz o que pode para atender a população e que está à disposição de todos. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data 

de dezoito 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, QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

 

 

FILIPE TORRES GUIMARÃES                                          CRISTIANO JOSÉ STUDZINSKI 

                           Presidente                                                            Secretário 


