
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

Aos seis dias do mês junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinquagésima Primeira 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 dos Ofícios n° 110/2022 e 

116/2022. Dando continuidade, os vereadores abriram mão dos prazos do Projeto de 

Lei do Executivo n° 44/2022, o qual foi lido, discutido, votado e aprovado por 

unanimidade. Continuando o secretário realizou a leitura dos Projetos de Lei do 

Executivo n° 46/2022 e 45/2022, da Emenda Modificativa do Projeto de Lei do 

Executivo n° 45/2022 e dos Projetos de Lei do Legislativo n° 07/2022 e 08/2022 que 

cumpre o prazo regimental na Casa. Prosseguindo, o secretário realizou a leitura do 

Projeto de Lei do Executivo n° 42/2022 que cumpria o prazo regimental na Casa, o qual 

foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Continuando, o Presidente solicitou 

ao secretário a leitura da Moção de Repúdio contra a PEC 206/2019 de autoria do 

Vereador Cristiano Studzinski, a qual foi discutida, votada e aprovada por 

unanimidade. Ato continuo, foi realizada a leitura dos Pedidos de Providências n° 

28/2022, 29/2022 e 30/2022, dos Pedidos de Informações n° 09/2022, 10/2022 e 

11/2022 e da Indicação n° 13/2022, todos de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, 

os quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Leitura do Pedido de 

Providências n° 31/2022 de Autoria do Vereador Osvair da Silva, o qual foi discutido, 

votado e aprovado por unanimidade. Leitura dos Pedidos de Providências n° 32/2022 e 

33/2022, ambos de autoria do Vereador Cristiano Studzinski, os quais foram 

discutidos, votados e aprovados por unanimidade, e do Pedido de Providências n° 

34/2022 de autoria do Vereador Ivo Sidinei Lacerda 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. Falou sobre as dificuldades que os agricultores do Município estão tendo 

para vender os produtos que produzem. Falou do valor que seria necessário para a 

compra de uniformes escolares para os estudantes do Município. Falou também, sobre 

as aquisições e benfeitorias realizadas pelo Governo atual.  Finalizando, disse que 

falaram nas redes sociais que os vereadores não fazem nada, porém, não sabe por que 

dizem isso, e citou algumas benfeitorias para o Município que são realizadas só depois 

de serem aprovadas pelos Vereadores. Vereador Osvair da Silva: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas e aos ouvintes. Falou sobre o Projeto de Lei do Executivo n° 

45/2022 que trata do plano de carreira do Magistério. Disse que não leva em conta 

quando dizem que os vereadores não fazem nada, pois sabe do trabalho que faz pelo 

município. Continuando falou sobre os seus Pedidos de Providências para manutenção 

das estradas e para construção de abrigos e lixeiras no interior do município. Falou da 

falta que um silo faz para o Município, sobre a associação do bairro São Francisco e 



sobre a manutenção na RS 350 realizada pelo Município. Finalizando falou sobre a 

emenda do PSDB no valor de cento e cinquenta mil reais e sobre a vinda do Deputado 

Federal Daniel Trzeciak ao Município. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou dando boa 

noite aos colegas e ao público que acompanha. Falou sobre a Prestação de contas com 

o Prefeito e sobre o Projeto de Lei para mudança no plano de carreira do magistério. 

Criticou a compra de uma caminhonete Toro realizada pela Prefeitura. Falou também, 

sobre a compra de uniforme para os estudantes do município e sobre a manutenção 

da RS 350 realizada pela prefeitura. Continuando, falou sobre a compra de um veículo 

para o transporte dos autistas que ela e outros vereadores conseguiram. Falou que, 

com a economia que o município terá com a cedência do terreno pelo DAER, poderá 

realizar a manutenção da RS 350, sem ter que pedir a manutenção para o Governo do 

Estado. Falou sobre a construção da Associação do Bairro São Francisco que já foi 

prometida e ainda não foi realizada. Finalizando, falou da publicação que viu nas redes 

sociais, sobre a construção de um abrigo para as crianças aguardarem o transporte 

escolar realizada por um morador, pois até o momento não havia sido construído pela 

Prefeitura. Vereador Cristiano Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas 

Vereadores e a comunidade de Dom Feliciano. Falou que a verba do governo atual é 

maior do que a dos governos anteriores. Continuando, disse ser contra o Projeto de Lei 

que altera o plano de carreira do Magistério. Falou sobre os aluguéis que o Governo 

atual paga. Também falou sobre a comercialização do tabaco no Município, e sobre a 

falta de médico que teve no hospital São José no ultimo sábado. Finalizando, falou 

sobre a manutenção que as estradas do interior do município necessitam. Nada mais 

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

na data de vinte 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, SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 
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