
ATA DA SEISCENTÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, realizou-se a seiscentésima sessão ordinária. Abrindo a Sessão, o Presidente 

perguntou se os senhores Vereadores possuíam cópia da Ata da Sessão Ordinária anterior, os 

quais informaram que sim, após ser discutida, foi votada e restou aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Presidente pediu para a Secretária fazer a leitura das correspondências 

recebidas do Executivo Municipal: Oficio n° 05/2020, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 

100, de 13 de dezembro de 2019. Oficio n° 09/2020, solicitando a retirada do Projeto de Lei  n° 

01/2020, de 3 de janeiro de 2020. Oficio n° 14/2020, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 

104, de 13 de dezembro de 2019. Dando seguimento, foi lido também o Oficio de origem do 

Poder Legislativo, assinado pelo senhor Vereador Cristiano José Studzinski com assento na 

bancada do PT, solicitando desarquivamento do Projeto de Lei de iniciativa do Poder 

Legislativo n° 23/2019. Prosseguindo, foram lidos, discutidos e votados, os Projetos de Lei n° 

100/2019, 101/2019, 02/2020, 03/2020 e 12/2020, de origem do Poder Executivo Municipal, 

os quais autorizam o Município contratar servidores temporariamente, Projeto de Lei do 

Executivo n° 103/2019, o qual autoriza a exploração de linha de transporte coletivo por ônibus, 

em caráter experimental, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, Projeto de Lei do 

Executivo n° 04/2020, que dispõe sobre alterações na Lei n°3.067 de 07 de março de 2014 e dá 

outras providências, Projeto de Lei do Executivo n° 05/2020, o qual abre crédito especial no 

valor de R$657.097,52, Projeto de Lei do Executivo n° 07/2020, o qual abre crédito especial no 

valor de R$227.014,40, Projeto de Lei do Executivo n° 08/2020, o qual altera disposições da Lei 

n° 3.046 de 30/12/2013, que dispõe sobre o quadro e funções públicas do Município, 

estabelece o Plano de Carreira dos servidores e da outras providências, Projeto de Lei do 

Executivo n° 09/2020, o qual cria e exclui cargos da Lei n° 3.046 de 30/12/2013, que dispõe 

sobre o quadro e funções públicas do Município, estabelece o Plano de Carreira dos servidores 

e da outras providências, Projeto de Lei do Executivo n° 10/2020, o qual fixa o valor padrão de 

referência para cálculo dos vencimentos dos servidores a da outras providências. Ato contínuo, 

foram lidos, discutidos e votados os Projetos de Lei do Legislativo n° 02/2020, reajuste ao 

subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Dom Feliciano, Projeto de Lei do Legislativo 

n° 03/2020, concede reajuste salarial aos servidores da Câmara de Dom Feliciano, Pedido de 

Providência n° 03/2020, autoria do Vereador Cristiano José Studzinski da bancada do PT, 

solicita que o Executivo Municipal tome providências junto ao órgão responsável, Diretoria de 

Trânsito, sobre faixas amarelas no centro da cidade em frente aos comércios, legalizando 

todas as faixas, Pedido de Providência n° 04/2020, autoria do Vereador Cristiano José 

Studzinski, que o Executivo Municipal tome providências junto a Secretaria de Obras e 

Infraestrutura, sobre veículo Montana de placa IRU1555, devido a reclamações de moradores 

e motoristas pela maneira com que esse veículo circula na cidade,  Pedido de Informação n° 

01/2020, autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, solicita que seja remetido a esta Casa as 

seguintes informações: quantidade de Cargos de Provimento Efetivo existentes no quadro, 

quantidade total de Servidores Efetivos, quantidade de Cargos em Comissão existentes e 

ocupados, quantidade de Funções Gratificadas existentes e ocupadas, Projeto de Lei do 

Legislativo n° 01/2020, que estabelece o valor das diárias e dá outras providências, foi 

rejeitado por cinco votos contrários contra três votos favoráveis. Ato contínuo, foram lidos e 

retirados da pauta de votação da Ordem do Dia os Projetos de Lei do Executivo n° 06/2020, o 



qual abre crédito suplementar no valor de R$340.420,39. Projeto de Lei do Executivo n° 

011/2020, o qual abre crédito suplementar no valor de R$752.088,45. Dando seguimento, foi 

lida, discutida e votada a Moção Honrosa de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, a 

qual homenageia o Terno de Reis de Dom Feliciano. Prosseguindo, o senhor Presidente 

informou a necessidade da composição da Comissão Representativa que atuará durante o 

recesso, a qual ficou composta pelos Vereadores Celso Roberto Jeske, Adriane Almeida de 

Souza, Osvair Alves da Silva, Darlei Iaroszewski e Cristiano José Studzinski.  Após o intervalo 

regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereador Darlei Iaroszewski: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas Vereadores, ao público presente e aos agricultores. Dando seguimento, 

parabenizou a todos os envolvidos na organização da Festa da Uva e saudou de forma geral 

todos os agricultores pelo seu trabalho. Prosseguindo falou que, irá ver as condições do 

interior e solicitou que a Secretaria de Obras desse a atenção especial em alguns lugares de 

maior necessidade. Falou também sobre o Terno de Reis e os parabenizou por manter a 

cultura polonesa durante os 42 anos de existência do grupo. Finalizou dizendo que estará à 

disposição de todos durante o recesso. Vereador Osvair Alves da Silva: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas Vereadores, ao público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, 

parabenizou os organizadores da Festa da Uva. Falou também, em resposta ao Vereador 

Professor Cacau que Projetos podem ser colocados todos os anos e que colocou seu Projeto 

das diárias porque é seu direito e não porque seja ano eleitoral. Falou que respeita quem viaja 

e recebe as diárias, mais que ele não o faz. Dando continuidade, solicitou que sejam 

arrumadas estradas no interior que o mesmo já cansou de solicitar e não ser atendido. 

Solicitou para que seja feito limpeza no pátio do Museu e analisado um toldo no centro da 

cidade. Prosseguindo, falou da preocupação com a estiagem. Finalizou dizendo que durante o 

recesso seguirá fazendo seu trabalho como sempre o fez. Vereador Professor Cacau: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas Vereadores, ao público presente, os ouvintes de casa e em 

especial ao Terno de Reis. Prosseguindo, falou que deve ser pensado na hipótese de se dar um 

aumento escalonado ao funcionalismo público. Ato contínuo, solicitou para a Secretaria de 

Educação que as aulas municipais iniciassem junto com as da rede estadual devido ao 

transporte escolar e elogiou a referida Secretaria pelo bom trabalho com o transporte escolar 

durante a greve. Dando continuidade, disse que não abriu mão dos prazos em dois projetos 

específicos porque precisa estuda-los melhor. Falou também que deveriam ser criadas mais 

travessias elevadas na cidade para o aumento da segurança. Prosseguindo, falou que quem 

quiser saber informações sobre seu gasto de diárias basta procurar seu assessor na Câmara e 

que esta Casa é umas das mais qualificadas da região. Finalizou dizendo que a Câmara entra 

em recesso mais ele estará sempre disponível à população. Vereador Tiago André Szortyka: 

Iniciou saudando o Presidente, ao público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou 

sobre o Decreto de Emergência e os números apresentados pelos dados recolhidos. Dando 

continuidade, falou que estão com dificuldade de marcar uma reunião com a Secretaria da 

Agricultura do Estado para tratar sobre o milho e o programa Troca Troca. Prosseguindo, falou 

sobre a qualidade da água da população e que o Governo deveria dar auxilio para a melhora 

da qualidade. Ato contínuo, falou do comprometimento do funcionário André com as estradas 

aonde ele trabalha. Prosseguindo, falou que cada Vereador é responsável pelas suas diárias e 

que a população tem acesso para pesquisar sobre. Finalizou comentando das Emendas que a 

bancada do PSB trouxe para Dom Feliciano. Vereadora Adriane Almeida de Souza: Iniciou 

saudando o Presidente, aos colegas Vereadores e ao público presente. Prosseguindo, falou que 



as diárias permanecem o mesmo valor do ano de 2008 e apenas foram reajustadas como a lei 

determina. Dando seguimento, falou que entende e respeita a opinião do Vereador Osvair, 

mais tem a obrigação de se manifestar porque ele prejudica aos demais colegas fazendo 

comentários sobre recebimento de diárias. Falou também, que esta Casa é composta por 

novos Vereadores e que viajam para se aperfeiçoarem e buscarem recursos, que até o suposto 

dia já tinham sido trazidos mais de três milhões de reais em Emendas para o Município graças 

aos Vereadores que viajaram e correram para isto acontecer. Prosseguindo, pediu respeito à 

Câmara e aos colegas porque todos se esforçam para que as coisas aconteçam. Finalizou 

desejando que os colegas sigam viajando para buscar recursos e que tenham seu esforço 

reconhecido pela comunidade. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, 

aos colegas Vereadores, ao público presente e aos ouvintes. Prosseguindo, falou do projeto 

Fonte Protegida que visa melhorar a qualidade da água em nosso Município, disse que foi 

adquirida uma Kombi e mais uma quantia em dinheiro, agradeceu aos envolvidos e salientou 

que precisam unir forças para o referido projeto que é de extrema importância. Dando 

continuidade, disse que seguirá lutando para que o Governo do Estado ajude o máximo 

possível os nossos agricultores depois de decretada a situação de emergência e que todos os 

Vereadores farão o mesmo. Ato contínuo, falou com alegria que saiu o resultado que inocenta 

o Ex. Prefeito Claudio Lesnik sobre o processo da barragem, que como família foi ruim demais 

ouvir as inverdades ditas a ele e que o desrespeito não pode existir. Prosseguindo, falou que 

está na vida pública para ajudar as pessoas. Disse também que não vê ninguém do PSDB ficar 

fazendo injurias com as pessoas. Prosseguindo, falou ser contrária a criação do cargo de 

Secretario Adjunto. Finalizou parabenizando o jovem Gustavo Puchalski por sua formatura em 

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

Vereadores, público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, disse que é uma alegria 

muito grande fazer a homenagem ao Terno de Reis que ha tantos anos cultivam a cultura 

polonesa. Dando seguimento, agradeceu a Secretaria de Obras e solicitou atenção para que 

sejam arrumadas estradas logo e salientou as más condições de alguns trechos. Prosseguindo, 

solicitou que sejam tomadas providências sobre as filas que se formam na UBS e ao não 

atendimento ao telefone durante o expediente. Ato contínuo, agradeceu ao Secretário da 

Agricultura por atender seus pedidos. Falou também sobre o vale alimentação e a necessidade 

de aumento. Prosseguindo parabenizou os envolvidos na Festa da Uva. Dando seguimento, 

disse que quando consegue um valor de Emenda que seja avisado para ficar ciente da situação. 

Finalizou dizendo, que o trabalho do Partido dos Trabalhadores aqui no Município é forte e 

seguirá sempre assim. Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima 

Sessão Ordinária será realizada na data de dois de março de dois mil e vinte 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 pela Secretária. 

Plenário Vereador José Domagala, vinte de janeiro de dois mil e vinte.  
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