
ATA DA SEISCENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES                                                     

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

minutos, realizou-se a seiscentésima primeira 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, foi feita a leitura do Relatório das Atividades da Comissão Representativa. 

Dando seguimento, o Presidente pediu para a Secretária fazer a leitura das correspondências 

recebidas do Executivo Municipal: Oficio n° 21/2020, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 

102 de 13 de dezembro de 2019. Oficio n° 27/2020, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 

04 de 17 de janeiro de 2020. Oficio n° 32/2020, comunicando que o chefe do Poder Executivo 

encontra-se a disposição para prestar em Sessão especial esclarecimento do planejamento 

para o ano de 2020 e demais assuntos de interesse público. Oficio n° 10/2020, solicitando 

espaço na reunião da Câmara do dia 16 de março de 2020 para apresentar o Relatório de 

Gestão Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre e o Relatório Anual de Gestão 

referente ao ano de 2019. Prosseguindo, foram lidos os Projetos de Lei de origem do Executivo 

Municipal, Projeto de Lei n° 04/2020, dispõe sobre alterações na Lei n° 3067, de 07 de março 

de 2014 e dá outras providências, o mesmo foi reencaminhado com as devidas correções, 

Projeto de Lei n° 13/2020, reajusta os salários do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, Projeto 

de Lei n° 15/2020, autoriza o Município a contratar servidores temporariamente, Projeto de 

Lei n° 16/2020, abre Crédito Suplementar no valor de R$248.002,11, Projeto de Lei n° 17/2020, 

abre Crédito Suplementar no valor de R$118.067,90. Prosseguindo, foi lido, discutido e votado 

o Projeto de Lei do Executivo Municipal n° 14/2020, o qual altera disposições na Lei n° 2.059 

de 09/11/2006, que reestrutura o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, 

institui o Respectivo Quadro de Cargos e a Remuneração e dá outras providências. 

Prosseguindo, foi lido o Projeto de Lei n° 04/2020, de origem do Legislativo Municipal, o qual 

altera a remuneração do cargo em comissão de Assessor Jurídico. Dando seguimento, foram 

lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do Legislativo Municipal,  Projeto de Decreto 

Legislativo n° 01/2020, o qual acolhe o parecer prévio do Tribunal  de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul, referente as contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2017, 

Pedido de Providência n° 05/2020, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que o 

Poder Executivo junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura analise a possibilidade de 

construção de um quebra-molas ou redutor de velocidade na Rua Júlio de Castilhos em direção 

ao Cemitério Municipal, antes do cruzamento com as Ruas Benjamin Constant e Quatorze de 

Julho, Pedido de Providência n° 06/2020, de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, que seja 

realizada manutenção no calçamento em frente ao Ginásio Municipal de Esportes, pois está 

em precárias condições, Pedido de Providência n° 07/2020, de autoria do Vereador Osvair 

Alves da Silva, que seja sinalizada a rótula, no entroncamento que liga as Ruas Dante Moreli 

com a Catulino Pereira da Rosa, Pedido de Informação n° 02/2020, de autoria da Vereadora 

Ana Claudia Lesnik, que seja enviada cópia do protocolo da solicitação e realização de serviço 

de limpeza de açude, na propriedade do senhor Estevão Figueira, na localidade de Faxinal, em 

virtude de receber inúmeras reclamações de agricultores sobre a realização de serviços 

solicitados a referida Secretaria. Também por meio deste venho solicitar a informação de qual 

critério que define a ordem para a realização dos serviços, Pedido de Indicação n° 01/2020, de 

autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que o Poder Executivo Municipal faça um estudo 



sobre a possibilidade de reclassificação e equiparação salarial especialmente para funcionários 

de carreira concursados nas seguintes funções: Servente, Operário, Operário Especializado e 

Vigilante, cargos esses dos padrões 1,2,3, e 4, funcionários que recebem menos de um salário 

mínimo sendo o mesmo complementado com anuênio, que são adquiridos a cada ano de 

trabalho, o que era pra ser um acréscimo se transforma numa complementação para o salário 

mínimo, Pedido de Indicação n° 02/2020, de autoria do Vereador Professor Cacau, que seja 

avaliada possibilidade de travessia elevada na Rua Júlio de Castilhos, Projeto de Lei do 

Legislativo n° 23/2019, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que institui a criação 

de Hortas Escolares Comunitárias nas Escolas. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande 

Expediente. Vereador Filipe Torres Guimarães: Iniciou saudando o Presidente, aos colegas 

Vereadores, aos ouvintes da radio e ao público presente. Prosseguindo, desejou um bom 

trabalho aos colegas Vereadores na volta do recesso. Prosseguindo, parabenizou a equipe do 

Executivo que cuida dos serviços na parte urbana do Município. Dando seguimento, falou que 

sairá o calçamento nas Ruas Ivo Mainardi e General Osorio, aonde o mesmo conseguiu em 

Emendas com os Deputados Marcon e Henrique Fontana o valor de duzentos mil reais de cada 

um para estas obras. Prosseguindo, agradeceu ao Executivo pelo bom trabalho feito na Linha 

Nicolau Pederneiras aonde começará passar ônibus. Finalizou dizendo que conseguiu junto 

com a Vereadora Adriane uma Emenda no valor de cem mil reais com o Deputado Marcon 

destinada à Secretaria da Saúde. Vereador Osvair Alves da Silva: Iniciou saudando o 

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

falou da situação da ERS350 e que não é de hoje que os Vereadores lutam pela arrumação 

desta estrada e que mesmo o governador sendo do seu partido ele sempre irá cobra-lo 

quando for necessário. Dando seguimento, solicitou para a Secretaria de Obras que 

concertasse um determinado trecho na Linha Loponeto. Ato contínuo, lamentou pelos pedidos 

feitos por esta Casa que não são atendidos pelo Executivo Municipal. Prosseguindo, disse que 

está preocupado com a falta de água dos agricultores devido a forte estiagem. Prosseguindo, 

parabenizou o funcionário André pelo bom trabalho que vem fazendo. Finalizou agradecendo 

aos moradores por ceder a madeira para uma ponte no interior do Município. Vereador 

Professor Cacau: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e ao público presente. 

Prosseguindo, agradeceu aos colegas pelo apoio na indicação da travessia elevada. Dando 

seguimento, disse que será lida na próxima sessão uma Moção a equipe de Dom Feliciano que 

venceu o praiano de Arambaré. Ato contínuo, falou que quando não abre mão dos prazos em 

algum Projeto é porque prefere estuda-lo melhor. Prosseguindo, disse que a população 

também deve ajudar fiscalizar e que se entre em um consenso para construir as calçadas nas 

Ruas ainda sem calçamento. Falou também, que lamenta que projetos  são aprovados por esta 

Casa e não estão sendo feitos pelo Executivo. Prosseguindo, falou que participou de Audiência 

Pública sobre as finanças do Município e que alguns dados o preocuparam. Prosseguindo, disse 

que esteve em reunião com Deputado Cherini e que estão tentando trazer um castramóvel 

para o Município. Ato contínuo, manifestou seu repúdio contra negociações políticas dentro 

desta Casa. Finalizou, dizendo que este é um mês de decisão e que na próxima sessão estará 

anunciando o rumo politico que tomará. Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou saudando o 

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

falou sobre os agricultores e o grande problema da estiagem que afeta a agricultura de forma 

geral em todas culturas. Prosseguindo, disse que não vê movimentação do Estado para 

arrumar a ERS350 e isso o deixa preocupado. Falou também, que vem falando com Prefeito 



sobre a questão do transporte dos estudantes que moram fora do Município, que devido ao 

ano eleitoral ocorreram mudanças mais é necessário achar um jeito de ajudar estes 

estudantes. Dando seguimento, falou da construção da cobertura para os estudantes na Escola 

Estadual que deve ser feita ainda antes do inverno para que as crianças tenham um local 

adequado para esperar seu transporte. Finalizou, dizendo que está sendo estudado uma 

maneira de disponibilizar uma quantidade de fisioterapia para pacientes com doenças crônicas 

em nosso Município. Vereadora Adriane Almeida de Souza: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas Vereadores, o público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, manifestou que 

estava entregando a liderança de governo a pedido do Prefeito e que isso lhe trouxe grande 

alívio porque não se sentia confortável defendendo decisões deste governo que não pertence 

ao seu partido. Dando seguimento, registrou que o assessor da bancada do partido deixou o 

cargo esse mês e que gostaria de registrar o agradecimento por todo este tempo de trabalho, 

desejou muito sucesso e que ele possa ser muito bem sucedido na vida. Finalizou, dizendo que 

teria um discurso para fazer mais que ainda não é a hora e que se manifestará futuramente. 

Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e ao 

público que acompanha. Prosseguindo, falou do grave problema com a água no colégio da 

Linha Amaral. Dando seguimento, disse que conheceu a nova Secretária da Educação e que 

fica triste em saber que em Dom Feliciano não tem alguém capaz de ocupar este cargo. Ato 

contínuo, disse que a Secretaria de Obras tem pessoas que não respondem as perguntas e que 

não se importam com o povo. Prosseguindo, disse que gostaria de saber qual o critério para o 

atendimento na Secretaria da Agricultura para fazer os açudes dos agricultores, por isso foi 

feito o Pedido de Informação e que seja respondido o mais rápido possível. Falou também, que 

dia 08 deste mês se comemora o Dia Internacional da Mulher e parabenizou todas as 

mulheres. Prosseguindo, parabenizou a Juventude Tucana de Dom Feliciano pela sua 

mobilização e da importância dos jovens permanecerem em nosso Município. Finalizou 

dizendo, que quem precisar pode procura-la que está sempre à disposição. Vereador Cristiano 

José Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores, o público presente e 

aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou que o Prefeito vem tendo um problema de 

relacionamento com as pessoas e que o problema não era o PT. Falou também, que este ano 

não terá coligação para Vereador e que deseja que chegue o tempo em que não tenha para 

Prefeito também. Prosseguindo, parabenizou o Secretário da Assistência Social por atender 

duas ocorrências no final de semana. Dando seguimento, parabenizou o trabalho dos 

funcionários do Executivo pelo bom trabalho e que quando o serviço é bem feito tem que ser 

reconhecido. Prosseguindo, falou das filas na UBS que precisam ser tomadas providências. Ato 

contínuo, lamentou as condições da Escola da Linha Amaral e a forma que as aulas começaram 

la. Prosseguindo, falou que gostaria de saber se teve alguma mudança no protocolo para fazer 

açudes. Finalizou agradecendo, todas as lideranças que estão junto com o Partido dos 

Trabalhadores. Vereador Darlei Iaroszewski: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores, o público presente e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou  que é muito triste 

uma Escola começar suas aulas e já ter que interrompê-las devido a um problema que já era 

pra ter sido resolvido. Dando seguimento, falou da sua preocupação com algumas pontes do 

Município e solicitou uma atenção especial para a Ponte do Atolador, disse não entender o 

porque da demora em tomar providências visto que já foram alertados por este Vereador. Ato 

contínuo, falou que as pessoas o procuram para reclamar dos pedidos por protocolo que 

seguem não sendo atendidas. Prosseguindo, falou da importância das Emendas Impositivas 



desta Casa que através delas foi adquirido um aparelho Raio X novo para o Hospital e quão 

bom é este aparelho. Dando seguimento, mostrou sua preocupação com a falta de emprego 

em nosso Município e a falta que uma fábrica faz para gerar empregos. Falou também, da 

estiagem e quão triste é ver as pessoas perdendo suas plantações e até mesmo ficando sem 

agua para beber. Finalizou, agradecendo ao assessor Thainan pelos serviços prestados ao PSB 

e desejou-lhe sucesso em sua caminhada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou 

que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de dezesseis 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, dois de março de dois mil e vinte.   

 

CELSO ROBERTO JESKE ADRIANE ALMEIDA DE SOUZA 
               Presidente             Secretária 


