
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

DE VEREADORES 

 

Aos dezoito 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 Oitava 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 Ofício 083/2022 de autoria do 

Executivo que solicitou a prorrogação por mais 30 dias da Sessão Especial com o Prefeito 

Clenio Boeira da Silva.  Ato continuo, foi realizada a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 

34/2022, 35/2022, 36/2022, 37/2022 e 38/2022 e do Projeto de Lei do Legislativo n° 05/2022  

que ficaram tramitando na Casa. Prosseguindo, o Presidente solicitou ao secretário a leitura do 

Projeto de Lei do Legislativo n° 06/2022, que foi discutido, votado e aprovado por 7 votos 

favoráveis e 1 abstenção. Dando continuidade, foi realizada a leitura da Proposta de Emenda a 

Lei Orgânica n° 01/2022 que estava tramitando na casa, a qual foi discutida e aprovada na 1° 

votação por 6 votos favoráveis e 3 votos contra. Continuando, o Presidente solicitou ao 

secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo n° 30/2022, 31/2022 e 33/2022 que 

estavam tramitando na Casa, os quais foram discutidos, votados e aprovados por 

unanimidade. Ato continuo, foi realizada a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2022 

de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual foi discutido votado e aprovado por 4 votos 

favoráveis, 3 votos contra e 1 abstenção. Prosseguindo, o Presidente solicitou a leitura da 

Indicação n° 08/2022 de autoria do Vereador Ivo Sidinei Lacerda da Silva, a qual foi discutida, 

votada e aprovada por unanimidade, dos Pedidos de Providências n° 15/2022 e 16/2022 e da 

Indicação n° 09/2022, todos de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, os quais foram 

discutidos, votados e aprovados por unanimidade, dos Pedidos de Providências n° 17/2022, 

18/2022, 19/2022 e 20/2022 e do Pedido de Informações n°05/2022, todos de autoria do 

Vereador Cristiano José Studzinski, os quais foram discutidos, votados e aprovados por 

unanimidade. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente: Vereador Cristiano 

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

Feliciano. Agradeceu ao Diretor de Serviços Rurais JOELSON ZAIKOWSKI, pelo atendimento 

prestado aos agricultores. Falou sobre o seu pedido de Providencias n° 19/2022, que foi 

aprovado na noite de hoje, que não tem nada contra a juventude do nosso Município, mais as 

famílias que residem em torno do centro de Dom Feliciano, tem o direto de descansar sem  o 

som alto e a barulheira no período da noite. Falou sobre a precariedade das estradas do 

interior do Município e pediu mais uma vez, a manutenção das entradas das propriedades que 

não estão sendo realizadas. Continuando, pediu mais atenção na marcação de consultas na 

UBS Central. Falou sobre a safra de fumo que está se encerrando e sobre a esperança de dias 

melhores para os nossos agricultores. Finalizando, falou que haverá uma live no Facebook com 

o pré-candidato a Deputado Federal, Alexandre Lindenmeyer, onde falarão sobre os trabalhos 

do Partido dos Trabalhadores no Município de Dom Feliciano. Vereador Marco Tyska: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre a Feira do Peixe que teve para a 

Semana Santa e da necessidade de uma Agroindústria de filetagem de peixe no Município. 

Continuando, falou sobre o Decreto do Prefeito, que beneficiou os agricultores. Falou também, 



sobre as marcações de consulta na UBS Central, que houve aumento na demanda devido aos 

especialistas que estão atendendo agora no Município e que vão verificar a possibilidade da 

utilização do aplicativo Whatsapp, para auxiliar na marcação de consultas. Falou sobre as 

chuvas que danificaram as estradas, e que as maquinas estão trabalhando para a manutenção, 

porém, acha que tivemos uma perca grande, pois o funcionário que fazia a compra das peças 

para os maquinários, não vai mais poder exercer essa função devido ao Projeto de Decreto do 

Legislativo que foi aprovado na noite de hoje. Finalizou convidando a população para a Festa 

da Rádio Integração que acontecerá no dia 20 de abril. Vereador Osvair da Silva: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Cobrou a manutenção das estradas no 

interior do Município e das entradas das propriedades. Continuando, agradeceu ao Secretário 

Rivelino Campello pela construção de um pontilhão na Picada Grande. Pediu a construção de 

mais lixeiras e abrigos no interior e na RS 350. Cobrou também, a  manutenção da rodovia e a 

poda das árvores na beira da estrada, que é triste estar sempre pedindo, mas que se depender 

do Estado não será realizado. Dando continuidade, falou que ainda está recebendo muitas 

reclamações sobre a má qualidade da água fornecida pela Corsan e do atendimento fornecido 

pela Saúde do Município. Lamentou a perda de duas jovens da Localidade do Faxinal e se 

solidarizou com as famílias. Finalizou, convidando os colegas Vereadores e aos ouvintes para a 

festa que terá na localidade do Tigre. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite 

aos colegas e ao público que acompanha. Falou sobre uma publicação da Rádio TV Imigrantes, 

onde uma família pediu ajuda pois sua filha não está frequentando a escola neste ano, pois o 

transporte escolar não consegue busca-la devido as péssimas condições  das estradas  próximo 

a residência. Ato continuo, falou sobre a situação precária das estradas no interior do 

Município. Continuando, falou sobre as reclamações que vem recebendo sobre a dificuldade 

nas marcações de consultas e sobre um agricultor que está a três anos esperando uma limpeza 

de açude. Falou também, que neste ano não conseguiu fazer as ações solidarias na páscoa, 

pois mudou a interpretação da Lei, e por isso, só conseguiu realizar o brechó solidário e ações 

com o comercio local. Convidou a todos a participar do brechó solidário que terá no dia 04 de 

maio em prol da causa animal. Finalizou dizendo que está sempre a disposição da população. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será 

realizada na data de dois de maio 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, DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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