
ATA DA SEISCENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Sexta 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 solicitou para a Secretária fazer a leitura do Edital de Convocação 

da Audiência Pública referente avaliação das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de dois 

mil e vinte. Ato contínuo, foi lido o Projeto de Lei de origem do Poder Executivo Municipal, 

Projeto de Lei n° 25/2020, o qual institui o Plano Municipal de Turismo de Dom Feliciano e dá 

outras providências. Prosseguindo foram lidos os Projetos de origem do Poder Legislativo 

Municipal, Emenda a Lei Orgânica n° 01/2020, altera o artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. 

Projeto de Lei n° 08/2020, autoria Vereador Cristiano José Studzinski, institui o Programa 

Municipal de apoio a Agricultura e Reflorestamento. Projeto de Lei n° 09/2020, autoria 

Vereadores Adriane Almeida de Souza e Darlei Iaroszewski, autoriza o Poder Executivo a 

conceder remissão de dívidas de agricultores, referente as taxas de serviços hora- máquina, 

realizadas no ano de dois mil e dezenove primeiro quadrimestre de dois mil e vinte. Projeto de 

Lei n° 010/2020, autoria Vereadora Adriane Almeida de Souza, autoriza o Poder Executivo a 

adequar a carga horária dos Servidores do Quadro de Pessoal do Município. Prosseguindo, 

foram lidos, discutidos e votados os Projetos de Lei de origem do Poder Legislativo Municipal, 

o Projeto de Lei n° 007/2020, de autoria do Vereador Professor Cacau, teve sua votação adiada 

atendendo ao pedido do Vereador Osvair Alves da Silva. Pedido de Informação n° 009/2020, 

autoria Vereadora Adriane Almeida de Souza, solicita informação do Executivo Municipal 

quanto à aplicação e execução da Emenda Impositiva, apresentada por esta Vereadora no 

orçamento de dois mil e dezenove, no que se refere a calçamento, pois o Executivo não se 

manifestou quanto a impedimento dentro do prazo previsto e descumpriu para a execução 

dentro do exercício de dois mil e dezenove, sendo que, já estamos em maio de dois mil e vinte. 

Pedido de Providências n° 013/2020, autoria Vereadora Adriane Almeida de Souza, que com 

urgência o Executivo Municipal providencie processo seletivo para contratação de profissional 

Médico Clínico Geral, para atuar junto a Dra. Sandra, que hoje se encontra sozinha para 

atender toda a demanda. Pedido de Providências n° 014/2020, autoria Vereador Cristiano José 

Studzinski, solicita que sejam tomadas providências pelo Executivo Municipal junto a 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, sobre conserto, manutenção e 

encanamento de 170 metros de cano de 80, 100 metros de canos de 50 e 50 metros de cano 

de 40 de poço artesiano na localidade de Faxinal nas proximidades do senhor José Esteliano 

Borges Leites. Poço artesiano este que segundo mapeamento daria suporte a 34 famílias em 

época de estiagem e falta de água. Hoje temos um caminhão da Secretaria de Agricultura 

abastecendo localidades distantes, sendo que com o conserto do referido poço haveria 

economia para o Município e beneficiaria muitas famílias na localidade de Faxinal. Após o 

intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, disse não 

ser confortável falar de mascara, mais além de cumprir o decreto é necessário dar o exemplo e 

parabenizou a população pela conscientização de cumprir o decreto aderindo o uso da 

mascara. Dando seguimento, falou que dia dezoito de maio é o dia da luta contra o abuso 

sexual da criança e adolescente. Prosseguindo, disse da gravidade que a estiagem esta 



causando e quantas famílias já estão sem agua em suas casas. Falou também, que na Sessão 

passada ao chegar em casa estava chovendo e isso a deixou emocionada e a fez parar para 

pensar o quanto a politica a mudou nesses quatro anos de mandato e assim agradeceu as 

pessoas que fizeram com que ela estivesse podendo fazer parte dos acontecimentos da 

comunidade. Prosseguindo, falou que esteve em reunião com o Prefeito e com a Secretaria de 

Educação e ficou feliz em saber que quase cinquenta por cento dos alunos terão acesso aos 

kits de merenda escolar. Ato contínuo, disse se sentir mais segura já que as pessoas estão mais 

conscientes aos cuidados com a pandemia do coronavirus. Dando seguimento, agradeceu a 

Psicóloga Elisa Lempek pela live feita junto com ela tratando do tema Saúde Mental. 

Prosseguindo, agradeceu a Vereadora Adriane por convida-la estar se somando junto a ela e 

ao Vereador Darlei em uma Emenda na Lei Orgânica que irá assegurar que os Servidores que 

ganham menos, terão o mesmo direito que todos Servidores. Ato contínuo, disse que o Projeto 

de Castração de Animais ainda não saiu do papel e isso prejudica as pessoas. Dando 

seguimento, falou sobre o prazo de encerramento da vacinação da Gripe H1N1 e como esta 

funcionando com as normas do coronavirus. Finalizou, parabenizando o Presidente do PSDB 

Fabiano Canielas pela passagem do seu aniversario. Vereador Osvair Alves da Silva: Iniciou 

saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, disse ficar 

muito triste e preocupado com os agricultores porque estão enfrentando a pior seca dos 

últimos anos e agora a pandemia do coronavirus. Falou também, das mas condições de 

comercialização do tabaco e disse ser lamentável essa situação, disse estar preocupado porque 

será difícil pagar as dividas colhendo e vendendo mal o produto. Prosseguindo, disse estar 

disposto se reunir com os colegas Vereadores junto ao Poder Executivo para buscar alguma 

solução de ajuda aos agricultores. Ato contínuo, parabenizou o Vereador Cristiano pela sua 

Indicação e falou da grande importância do poço artesiano para a localidade do Faxinal. Falou 

também, que é bom ver a população de mascara cumprindo a Lei e a parabenizou. Finalizou 

dizendo, que esta Casa deve continuar buscando ajudar a todos como está fazendo. Vereador 

Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes 

de casa. Prosseguindo, lamentou o preço do tabaco e o sacrifício que os agricultores tem 

passado. Dando seguimento, disse que a estiagem é a pior das ultimas décadas e que a 

agricultura no geral esta prejudicada em todas as culturas. Prosseguindo, disse que falou com 

o Prefeito sobre a Rua General Osório e em breve terá noticias. Ato contínuo, parabenizou os 

Secretários da Cidadania e da Educação pela agilidade em solucionar alguns problemas. 

Prosseguindo, falou da sua preocupação com Chefe de Gabinete dirigir a patrola que não esta 

nas suas atribuições, que existem profissionais habilitados para fazer este serviço que estão 

parados, e fica o questionamento se chefe de gabinete pode dirigir patrola e se houver algum 

acidente quem irá responder. Ato contínuo, falou da falta que os Médicos Cubanos estão 

fazendo no País e que o Governo Federal negou o auxilio emergencial para os agricultores. 

Falou também, que as vezes da vontade de desistir da politica mais ai recebe mensagens de 

amigos, que servem de estímulo para seguir em frente. Prosseguindo, falou do seu trabalho 

enquanto Vereador para a comunidade de Dom Feliciano. Ato contínuo, disse que dos grandes 

debates surgem os grandes projetos, e que jamais será a favor de cassação sem motivo. Falou 

também, do seu Projeto de reflorestamento e os benefícios que o mesmo trará e que espera 

estar fazendo o seu melhor e ajudando quem necessita. Finalizou dizendo, que devem 

trabalhar unidos para poder ajudar a comunidade de Dom Feliciano. Vereador Darlei 

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



Prosseguindo disse que as vezes as conversas na rua são destorcidas por isso é bom que a 

comunidade escute as Sessões para estarem por dentro dos assuntos. Dando seguimento, 

falou da importância que tem o Projeto para conceder a remissão das dívidas dos agricultores 

que já estão passando por dificuldades e vivem em situação de calamidade. Ato contínuo, 

falou do Projeto com que faz que nenhum funcionário público receba menos de um salário 

mínimo. Prosseguindo, disse que o Legislativo está junto com o Executivo para discutir e tratar 

sobre a pandemia e como lidar com ela e que este diálogo é muito importante. Falou também, 

deixando recado a população para se protejam porque assim estarão protegendo ao próximo. 

Prosseguindo, falou da dificuldade de conseguir médicos para o Município e da falta que eles 

estão fazendo para a comunidade. Ato contínuo, solicitou que o Executivo analise e de 

seguimento em seu Projeto Corpo de Bombeiros Voluntário. Dando seguimento, falou da 

necessidade de se criar uma Comissão para cobrar os Deputados sobre melhorias para os 

agricultores. Prosseguindo, falou que devemos todos estar unidos para enfrentar os problemas 

e que a união faz a força. Finalizou parabenizando, seu cunhado e sua irmã pela passagem dos 

seus aniversários. Vereador Filipe Torres Guimarães: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou para a população fazer o uso da 

máscara porque é um meio de se prevenir muito importante e pediu a conscientização. Dando 

seguimento, falou da gravidade da estiagem que estamos enfrentando e falou da sua 

preocupação com a captação da água em nosso Município devido aos baixos níveis. 

Prosseguindo, falou da aquisição de um tanque para o transporte de água e da importância de 

se tê-lo. Ato contínuo, disse se a população tiver conhecimento ou contato de algum Médico 

que queira vir para Dom Feliciano que passe o contato porque há uma grande dificuldade de 

se contratar esses Profissionais. Prosseguindo, parabenizou a empreiteira pelo andamento da 

obra de calçamento na Vila Fátima. Prosseguindo, falou da grande demanda da falta de água e 

que as máquinas estão trabalhando para atender o mais rápido possível e pediu a 

compreensão da população. Ato contínuo, disse existir pessoas maldosas porque danificaram 

propositalmente uma motoniveladora na Localidade de Linha Amaral aonde já foi feito o BO 

para investigar o crime e devido a isso a maquina que poderia estar trabalhando teve que ficar 

parada até ser consertada. Prosseguindo, falou do bom trabalho do funcionário André e para 

contribuir com o debate disse não ter formação em Direito e não sabe se existe impedimento 

em o chefe de gabinete operar uma máquina, disse que gostaria de esclarecer que devido ao 

Decreto da pandemia existem funcionários do grupo de risco que estão em casa e não se pode 

deixar uma maquina parada, então se o referido funcionário sabe faze-lo disse não ver 

problema em isto acontecer, disse achar que não há impedimento do chefe de gabinete 

operar uma maquina. Finalizou dizendo, que é melhor que este funcionário esteja trabalhando 

porque assim a população está sendo beneficiada. Vereador Professor Cacau: Iniciou saudando 

o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou da 

importância da vacinação da gripe. Dando seguimento, explicou de forma simples como vai 

funcionar seu Projeto Carona Solidária. Ato contínuo, disse ser muito importante as reuniões 

que estão sendo feitas com o Executivo para ficarem por dentro das informações da pandemia 

aqui em nosso Município para poderem ajudar e informar a população. Prosseguindo, falou 

sobre a conversa com os funcionários da Secretaria da Educação, sobre como será feito para 

recuperar as aulas que foram perdidas e disse saber da dificuldade de se encontrar uma 

solução para que os alunos sejam atendidos da melhor maneira possível. Falou também, que 

tem grandes divergências com o Governador mais que ele esta agindo de maneira muito 



coerente nesta pandemia. Prosseguindo, disse ter conversado com a Secretaria Isabel e ela o 

informou do andamento das obras na UBS. Finalizou, convidando para assistirem a live que o 

PL irá fazer. Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou da empresa que está instalada na 

nossa cidade e qual o protocolo de cuidado que esta empresa esta tomando devido a 

pandemia e que farão uma reunião com o Executivo para mostrar como estão trabalhando. 

Dando seguimento, falou da necessidade e importância de se ter o Corpo de Bombeiros aqui 

em nosso Município e que já há o Projeto do Vereador Darlei para isto e falou da sua sugestão 

para que isso aconteça. Ato contínuo, falou da gravidade que a estiagem trouxe e que os 

reflexos na economia já podem ser notados infelizmente e em relação a isto os bancos já estão 

apresentando algumas medidas para prorrogar os financiamentos feitos pelos agricultores, 

disse lamentar que as medidas apresentadas pelo Governo Federal para a área da agricultura 

foram mínimas. Prosseguindo, disse que a Ministra da Agricultura se esforçou com o 

Agronegocio mais o que de fato chegou ao setor não foi o suficiente. Disse lamentar que os 

agricultores terão que pagar o Programa Troca Troca. Prosseguindo, disse que espera que os 

agricultores que vão receber o auxilio emergêncial não tenham problemas futuros e que o 

Governo tenha essa sensibilidade. Finalizou dizendo, a importância da destinação das Emendas 

Impositivas. Vereadora Adriane Almeida de Souza: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou do seu Projeto junto com o Vereador 

Darlei para tentar ajudar os agricultores com a Remissão de Dividas e explicou sobre o Projeto, 

dizendo que se for sancionado serão perdoadas as dívidas dos agricultores com o Município se 

tratando de hora maquina. Ato contínuo, falou do seu Projeto de Readequação da Carga 

Horaria para os Servidores do Município que passariam de 44 horas semanais para 40 horas 

semanais, tendo em vista que além de terem carga horaria maior ainda recebem menos 

também, falou que resolveu fazer este Projeto sabendo que há vicio de iniciativa mais que isso 

não impede o Prefeito de sanciona-lo e pede a compreensão do mesmo e que possa sancionar 

o referido Projeto. Prosseguindo, falou da sua Emenda a Lei Orgânica que atendeu a 

reivindicação de pessoas que recebem menos de um salario mínimo, disse saber do quanto 

esses profissionais trabalham e da dificuldade que passam. Dando seguimento, disse que 

apresentou seus Projetos por saber que Executivo tem muita demanda e as vezes o Jurídico 

não consegue dar conta de todo trabalho e o Prefeito tem muitos assuntos para resolver. 

Prosseguindo, se retratou sobre uma resposta de Pedido de Informação que não tinha 

recebido ainda em mãos mais já estava na Casa. Dando seguimento, pediu apoio aos colegas 

para aprovarem seus Projetos. Prosseguindo, falou que esteve com a Dra.Sandra e ela 

demonstrou seu cansaço por trabalhar sozinha. Finalizou dizendo, espera que ajam médicos 

para trabalharem em nosso Município porque a nossa população merece um bom 

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

Ordinária será realizada na data de primeiro de junho 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, dezoito de maio de dois mil e vinte.   
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