
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Quarta 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, foram lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do Legislativo 

Municipal. Projeto de Lei n° 004/2020, altera a remuneração do cargo de Assessor Jurídico, foi 

aprovado por seis votos favoráveis e dois votos contrários. Projeto de Lei n° 005/2020, autoriza 

a Câmara de Vereadores a contratar servidor temporariamente. Pedido de Indicação n° 

004/2020, assinado pelo Vereador Professor Cacau, que a Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Esportes, avalie a possibilidade de realizar aulas à distância (EAD). Após o intervalo 

regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereador Osvair Alves da Silva: Iniciou saudando o 

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

falou que todas as pessoas devem se cuidar e só sair de casa se for necessário devido aos 

cuidados com o coronavirus, disse que o comercio deve seguir aberto mais com todos 

cuidados que são exigidos. Prosseguindo, falou da sua preocupação com a forte estiagem que 

está afetando a todos e a grande perda em toda agricultura que afeta nossa economia. Ato 

contínuo, disse que o Prefeito tem preocupação com a volta as aulas. Dando seguimento, falou 

da satisfação em estar recebendo o Deputado Federal Daniel do PSDB que trará uma verba 

para o Hospital São José e agradeceu também o Deputado Lucas pela Emenda que beneficiará 

mais de setenta famílias com um posso artesiano. Prosseguindo, falou ser favorável abrir mão 

de parte de seu salário para ajudar quem necessita. Finalizou, dizendo para as pessoas se 

cuidarem e ficarem em suas casas. Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas Vereadores e os ouvintes de casa. Prosseguindo, falou que em Dom 

Feliciano sua preocupação é de trinta por cento com coronavirus e setenta por cento com a 

estiagem e suas consequências, porque a estiagem já vem desde o ano passado e o agricultor 

não conseguiu se capitalizar para pagar os investimentos feitos nos bancos e como a realidade 

do nosso interior é de necessitar financiamento é preocupante a situação. Dando seguimento, 

disse que luta para que os custeios e financiamentos sejam prorrogados e que hajam um 

adiamento das parcelas e que o produtor de tabaco seja incluso juntamente com os de 

agricultura familiar e que o reflexo econômico que a estiagem trás é muito ruim. Prosseguindo, 

disse que os agricultores de agricultura familiar estão inclusos no auxilio emergencial e que 

procurem a Secretaria de Cidadania para esclarecerem suas duvidas. Ato continuo, disse que 

as medidas de combate ao coronavirus em Dom Feliciano foram bem feitas, mas que com a 

chegada do inverno terão que ser tomadas medidas mais duras devido a alta propagação do 

vírus com o frio. Prosseguindo, falou da sua preocupação com a falta de água devido a 

estiagem. Finalizou, dizendo que gostou do novo sistema de saúde que será implantado no 

Município. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e os ouvintes de casa. Prosseguindo, disse que hoje o Prefeito esteve na Casa para 

apresentar a prestação de contas e já aproveitou a oportunidade para perguntar sobre as 

castrações de animais porque já fazem dois anos da Emenda Impositiva para este fim e ainda 

não foi atendida. Ato continuo, passou recados da população para a Secretaria de Obras que 

fossem concertadas algumas estradas e feita uma ponte. Prosseguindo, falou da sua 

preocupação com as cinquenta famílias que estão recebendo água em suas casas, falou do 



valor que destinou para o programa Agua Boa e parabenizou o funcionário Adão Luiz pela sua 

competência. Dando seguimento, disse ter ficado estarrecida que o Prefeito está nomeando 

em meio a uma pandemia um Diretor para a Casa da Cultura tendo em vista a grande crise 

econômica que nos assola. Falou também, que a forma de gestão do Executivo em meio a 

tantas crises a deixa preocupada. Prosseguindo, agradeceu e disse estar muito feliz por ganhar 

o Prêmio de Vereadora mais atuante da Costa Doce e que entre os nove Municípios que 

disputavam apenas duas  mulheres foram premiadas. Prosseguindo, falou que as vezes tem 

vontade de deixar a politica, mais quando vê o Projeto que o PSDB tem para Dom Feliciano e 

as pessoas de bem que ali estão lutando por uma mesma causa ela se fortalece e segue em 

frente e que se mantem na politica para falar a verdade e jogar limpo, que jamais fará 

promessas infundadas ou alianças ruins. Finalizou, dizendo que seu pior momento na politica 

foi quando duvidou injustamente do seu líder Fabiano Canielas mais que hoje o agradece por 

ele ser um dos motivos de acreditar em futuro melhor para Dom Feliciano. Vereador Cristiano 

José Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. 

Prosseguindo, falou que estamos vivendo tempos difíceis devido ao coronavírus que afeta o 

país de forma geral e que precisamos nos conscientizar porque os meses do inverno serão os 

piores. Dando seguimento, disse ser muito triste a situação da estiagem em nosso Município. 

Prosseguindo, falou da sua indignação com as empresas fumageiras que a décadas compram 

fumo neste Município e estão levando o produto praticamente de graça. Prosseguindo, deu 

boas vindas aos novos integrantes do Partido dos Trabalhadores que se unem com os demais e 

que se sente muito feliz por estar junto deste grupo. Ato contínuo, disse que o Partido dos 

Trabalhadores esta muito forte e segue se aliando com fortes lideranças. Falou também, que o 

Executivo faz escolhas politicas erradas em época de tanta crise e que façam o correto e não 

politicagem. Prosseguindo, falou das péssimas condições da RS350 de Dom Feliciano ate 

Encruzilhada do Sul. Finalizou, dizendo que a Secretaria de Obras deve seguir fazendo o bom 

trabalho público que vem fazendo e não fazer obras particulares aonde quebram as maquinas. 

Vereador Darlei Iaroszewski: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos 

ouvintes de casa. Prosseguindo, falou da sua preocupação com as dificuldades enfrentadas 

pelos agricultores com a estiagem e o baixo preço do tabaco e espera que o cenário melhore 

tanto na estiagem quanto na comercialização dos produtos. Dando seguimento, falou que em 

tempos difíceis fica difícil dar um prognostico de como vai ser o amanha, mais salientou que 

sempre estará apoiando, ouvindo e ajudando quem o procurar. Prosseguindo, agradeceu a 

funcionaria Danieli que trabalha na Defesa Civil que atendeu um pedido seu. Ato contínuo, 

falou da medida adotada pela Corsan para fazer a conta de agua e disse não saber se foi o 

correto. Falou também, que os pedidos de abrigos e lixeiras já estão protocolados. 

Prosseguindo, disse que a bancada do PSB esta a disposição da comunidade para reivindicar 

melhorias que sejam necessárias e aproveitou pra mandar um abraço as famílias no Caminho 

Novo que ele visitou. Dando seguimento, falou que são tempos difíceis devido ao coronavirus 

mais que a fé e a esperança persistam em todos lares. Finalizou, dizendo que todos sejam 

amparados por Deus e que persistam com fé porque dias melhores virão. Vereador Professor 

Cacau: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. 

Prosseguindo, falou da Sessão Especial com o Prefeito aonde salientou sua preocupação com 

os pagamentos extrajudiciais para os Professores. Ato contínuo, falou da sua Indicação e que 

se preocupa que os alunos percam o ano letivo e os professores os seus contratos, devido a 

isso sugeriu que seja feita alguma atividade a distancia (EAD). Prosseguindo, falou que não 



concorda com o Governador em varias coisas, mais que na questão da pandemia ele esta 

agindo muito bem. Dando seguimento, parabenizou os professores da Escola Estadual e que 

eles são muito capacitados e estão fazendo o possível para minimizar os prejuízos aos alunos 

devido a pandemia. Prosseguindo, pediu para que o responsável pela Vigilância Sanitária do 

Município oriente os comerciantes para que todos funcionários façam uso de mascara. Falou 

também, que quem necessita sair para trabalhar que tenha todos os cuidados necessários . 

Prosseguindo, disse que o PL esta a disposição e agradeceu o Nil Kober pelos serviços 

prestados em quanto foi seu assessor. Ato contínuo, parabenizou o Erico Rakowski por ser o 

novo Diretor da Cultura. Finalizou, colocando a bancada do PL a disposição de toda 

comunidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão 

Ordinária será realizada na data de quatro de maio 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 e dois de abril de dois mil e vinte.   
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