
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE 

VEREADORES 

Aos dezesseis dias do mês maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima 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 convidou os Vereadores para a Audiência 

Pública do Plano Municipal de Saneamento Básico que haverá no dia 25 de maio de 

2022 e pediu ao secretário a leitura do convite. Continuando, solicitou ao secretário a 

leitura do Memorando 14/2022 e do Ofício onde a Vereadora Ana Claudia Lesnik, por 

motivo de foro íntimo, renunciou a condição de membro da Comissão de Orçamento e 

Finanças. Ato continuo, o Vereador Celso Roberto Jeske, foi eleito o novo membro da 

Comissão de Orçamento e Finanças. Dando continuidade, os vereadores abriram mão 

dos prazos do Projeto de Lei do Executivo n° 43/2022, o qual foi lido, discutido, votado 

e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o secretário realizou a leitura do Projeto 

de Lei do Executivo n° 42/2022 que cumpre o prazo regimental na Casa. Continuando, 

foi realizada a leitura dos Pedidos de Informações n° 07/2022 e 08/2022, do Pedido de 

Providências n° 24/2022 e 26/2022 e da Indicação n°11/2022, todos de autoria do 

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

unanimidade, do Pedido de Providências n° 25/2022 e das Indicações n° 10/2022 e 

12/2022, todas de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, os quais foram discutidos, 

votados e aprovados por unanimidade e do Pedido de Providências n° 27/2022 de 

autoria do Vereador Osvair da Silva, o qual foi discutido, votado e aprovado por 

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

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

colegas Vereadores por terem aberto a mão dos prazos para o Projeto de Lei do 

Executivo n° 43/2022 que foi aprovado na noite de hoje. Agradeceu ao secretário de 

obras pela manutenção das áreas mais afetadas pelas chuvas. Falou que a Prefeitura 

quer realizar a manutenção da RS 350, porém, ainda não foi autorizado pelo Estado. 

Finalizando, falou sobre a Indicação 10/2022, que já teve há alguns anos a distribuição 

de uniformes escolares, mas que não eram usados pelos estudantes. Vereador Osvair 

da Silva: Iniciou saudando o Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou que já faz 

tempo que esta pedindo abrigos no interior do Município e na RS 350. Falou também, 

sobre o problema que estamos tendo com água fornecida pela Corsan, falou que esta 

recebendo muitas reclamações sobre os cachorros soltos na rua. Continuando, falou 

que está recebendo pedido para a construção de um silo para o município. Falou 

também que recebeu reclamações sobre a falta de água que está acontecendo no 

Faxinal devido a problemas no motor do poço. Pediu a roçada nas estradas no interior 

do Município e falou sobre o estado precário que está a RS 350 em direção a 

Encruzilhada do Sul. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa noite aos colegas 

e ao público que acompanha. Disse que não acha desperdício a Indicação que fez para 



a aquisição de Kits de uniformes escolar para os alunos da rede municipal de ensino, 

mas acha um desperdício a compra de um veículo de R$ 180.000,00 para o gabinete do 

Prefeito. Que não seria desperdício se esse dinheiro fosse usado para aquisição de 

maquinários e reformas de associações. Continuando, falou que quatro Vereadores se 

uniram para a aquisição de um veículo para o transporte de crianças com necessidades 

especiais. Falou sobre as aquisições do ano de 2001 e que em 2022 perdemos muitas 

coisas, que em 2001 tínhamos 15 cargos em comissão e hoje temos 90, que deveriam 

diminuir esses cargos em comissão, mas preferem mexer no plano de carreira dos 

professores. Falou sobre a reunião com o IPE, que ficou inviável os servidores pagarem 

40% dos seus salários no plano de saúde. Finalizando, falou sobre as visitas que fez aos 

agricultores e que está sempre a disposição. Vereador Cristiano Studzinski: Iniciou 

saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e a comunidade de Dom Feliciano. 

Falou  sobre o Projeto de Lei 42/2022 que deveria ter sido enviado antes a Câmara de 

Vereadores. Falou sobre os aparelhos de ar condicionado instalados em algumas 

escolas do município, que não estão sendo utilizados devido a rede elétrica. Também 

falou sobre o retorno que teve em alguns Pedidos de Providências. Continuando, falou 

sobre o veículo adquirido para o transporte de crianças com necessidades especiais. 

Falou que mesmo faltando maquinários para os agricultores do município, foi efetuada 

a compra de um novo veículo para o gabinete do Prefeito. Disse ser contra o valor 

gasto pela Prefeitura com aluguéis, sendo que tem prédios públicos que estão 

parados. Finalizando, falou que recebeu reclamação que na manhã do dia 11 de maio 

não teve médico no plantão no hospital São José. Nada mais havendo a tratar, o 

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

junho 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, DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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