
ATA DA SEISCENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, realizou-se a Seiscentésima Sétima 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 a Secretária que faça a leitura dos Ofícios. Ofício n° 

078/2020, de origem do Gabinete do Prefeito, solicita a retirada do Projeto de Lei n° 25 de 14 

de maio de 2020, Ofício de autoria do Partido dos Trabalhadores, solicitando a retirada do 

Pedido de Indicação n° 06/2020, Ofício solicitando desconsideração do pedido de retirada do 

Pedido de Indicação n° 06/2020. Dando seguimento, foram lidos os Projetos de origem do 

Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 027/2020, institui o Plano Municipal de Turismo 

de Dom Feliciano e dá outras providências, Projeto de Lei n° 028/2020, abre Crédito 

Suplementar no valor de R$ 92.034,93. Projeto de Lei n° 029/2020, abre Crédito Especial no 

valor de R$ 400.000,00. Prosseguindo, o Presidente solicitou que fosse lido a designação da 

Comissão Especial à Emenda a Lei Orgânica n°01, foi lido também, o requerimento que requer 

a criação de uma Frente Parlamentar em defesa ao Produtor do Tabaco. Prosseguindo, foram 

lidos os Projetos de origem do Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 011/2020, autoria 

Vereador Cristiano José Studzinski, institui o Programa Banco de Alimentos do Município de 

Dom Feliciano e dá outras providências. Ato contínuo, foram lidos, discutidos e votados os 

Projetos de origem do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 026/2020, abre Crédito 

Especial no valor de R$ 26.689,30. Projeto de Lei n° 030/2020, abre Crédito Suplementar no 

valor de R$ 54.500,00. Dando seguimento, foram lidos, discutidos e votados os Projetos de 

origem do Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 007/2020, autoria Vereador Professor 

Cacau, dispõe a concessão de transporte de estudantes universitários do Município de Dom 

Feliciano, Projeto de Lei n° 008/2020, autoria Vereador Cristiano José Studzinski, institui o 

Programa Municipal de apoio a Agricultura e Reflorestamento, 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, Pedido de Indicação n° 006/2020, 

autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que o Executivo Municipal junto a Secretaria 

Municipal de Saúde, analise a possibilidade de reaver o transporte de pacientes que 

pertenciam aos ESFs para fisioterapias, Pedido de Informação n° 012/2020, autoria do 

Vereador Cristiano José Studzinski, que seja enviado a esta Câmara de Vereadores pelo 

Executivo Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde, informações, relatórios e boletim 

de ocorrência sobre acidente no dia 11 de maio de 2020 envolvendo veículo oficial ônix de 

Placa IZH4G72. Que seja enviado também a esta Casa Legislativa, cópia de documento de 

contratação do funcionário que conduzia o veículo e as atribuições de seu cargo, Pedido de 

Providências n° 015/2020, autoria Vereador Cristiano José Studzinski, que sejam tomadas 

providências, pelo Executivo Municipal, a fim de que transfira o número de Secretarias 

Municipais possíveis para os prédios públicos que existem no Município sem ser utilizados, 

como seguem fotos em anexo do prédio na Avenida Borges de Medeiros n° 552, próximo a 

Praça Estanislau Nowak, prédio esse que pertence ao Estado do Rio Grande do Sul, mas existe 

um comodato com a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano por 100 anos e também andar 

térreo do imóvel sede do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, localizado na 

Avenida Carlos Barbosa Gonçalves n° 80, Pedido de Indicação n° 007/2020, autoria Vereador 



Professor Cacau, que seja pago refeisul a todos profissionais ligados a educação do Município 

mesmo em período de pandemia, Pedido de Informação n° 013/2020, autoria Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, por que o Executivo ainda não encaminhou a proposta de revisão do Regime 

Jurídico, pois conforme consta no portal transparência, foi designada uma comissão através de 

Portaria n° 32.371 de janeiro de dois mil e vinte para esta finalidade, Pedido de Informação n° 

010/2020, autoria dos Vereadores Ana Claudia Lesnik e Celso Roberto Jeske, que seja 

informado qual o planejamento e em que fase está o Projeto de Castrações, cujo mesmo teve 

emendas impositivas destinadas pelos Vereadores que Subscrevem, Pedido de Informação n° 

011/2020, autoria dos Vereadores Ana Claudia Lesnik e Celso Roberto Jeske, que seja 

informado se já foram atualizadas as emendas impositivas destinadas pelos Vereadores que 

aqui subscrevem, para o programa Agua Boa, se sim aonde, quando e como foi utilizado esse 

recurso. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereador Cristiano José 

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

Prosseguindo, falou da importância do seu Projeto em apoio à agricultura e reflorestamento 

que aprovado nesta Sessão. Dando seguimento, parabenizou esta Casa pelo Projeto da frente 

parlamentar em defesa do produtor de Tabaco e que estarão lutando pelos produtores. Falou 

também, do seu Projeto de Banco de alimentos e os benefícios que o mesmo trará. 

Prosseguindo, disse do valor que nosso Município recebeu devido a pandemia e o admira o 

Executivo não querer pagar o Vale Alimentação. Ato contínuo, se referindo ao acidente com o 

carro da Secretaria da Saúde disse que acidentes acontecem mais existem funcionários de 

carreira capacitados para trabalhar e estão de castigo. Prosseguindo, disse que o chefe de 

gabinete falou palavras de baixo calão a seu respeito. Dando seguimento, disse ser uma 

vergonha o Governo Federal vetar o auxilio emergencial para os agricultores e espera que o 

Governo do Estado não cobre as sementes de milho tendo em vista que com a estiagem 

muitos lugares nem sequer nasceu. Finalizou dizendo, que dinheiro pra pagar Vale 

Alimentação não tem mais para a farra dos alugueis tem. Vereador Darlei Iaroszewski: Iniciou 

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

do não pagamento do Vale Alimentação disse que os funcionários estão em casa não porque 

querem e sim porque o momento exige, disse ainda que quando olhamos os jornais sabemos 

que o Brasil esta sendo um dos mais afetados e que muitas pessoas estão sem saber o que 

fazer e isso são coisas que nos deixa muito triste. Dando seguimento, disse se perguntar que 

país é esse em que a violência não sessa e que vivemos momento de incertezas. Prosseguindo, 

disse que esta Casa busca sempre trabalhar pelos agricultores que estão sofrendo com a má 

venda do produto e até mesmo com a estiagem. Prosseguindo, falou que quando alguém pede 

ajuda devemos sempre ajudar, disse aos jovens que amem seus pais e que viver o futuro é 

viver o presente de hoje. Dando seguimento, falou que muitas pessoas necessitam ajuda em 

nosso Município e que o Governo Federal não está preocupado com isso. Prosseguindo, disse 

que hoje é feliz de quem tem um emprego e disse torcer que o Executivo pague o Vale 

Alimentação. Finalizou dizendo, todos temos erros mais isso não nos impede de caminhar para 

um futuro melhor. Vereador Professor Cacau: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, disse que foi refeito seu plano da Emenda 

Impositiva e será destinado ao combate ao coronavirus. Dando seguimento, agradeceu ao 

Executivo pelo inicio do calçamento da Rua 15 de Agosto aonde teve destinação de Emenda 

Impositiva deste Vereador. Prosseguindo, agradeceu aos colegas pela votação unanime em seu 

Projeto Carona Solidaria que beneficiará os estudantes. Ato contínuo, anunciou que está 



elaborando um Projeto para o Executivo ajudar com passagens os estudantes que moram em 

regiões mais distantes. Prosseguindo, disse que os professores deverão ser restituídos com 

Vale Alimentação. Falou também, da Frente Parlamentar criada por esta Casa. Prosseguindo, 

disse não ser justo funcionário ganhar menos que seus colegas. Ato contínuo, disse que 

infelizmente no Brasil estão levando a pandemia pelo lado politico e espera que juntos 

poderemos passar por tudo isto. Finalizou dizendo, que os professores podem contar sempre 

com este Vereador. Vereadora Adriane Almeida de Souza: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, agradeceu os colegas pela 

aprovação dos Projetos por unanimidade, disse que hoje teve a primeira aprovação da Emenda 

a Lei Orgânica do Município e esta terá que passar por mais uma votação. Dando seguimento, 

esclareceu aos agricultores que seu Projeto de perdão de dívidas referente ao serviço hora 

máquina está tramitando na Casa e não foi a votação porque fez uma Emenda para por em seu 

Projeto. Prosseguindo, disse que na próxima sessão dirá sobre um Projeto que está fazendo. 

Finalizou dizendo, que conta com o apoio do Executivo para o apoio em seus Projetos. 

Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos 

ouvintes de casa. Prosseguindo, salientou que nada foi feito pelo Estado com a RS350 e que o 

Prefeito fará uma manutenção com o apoio desta Casa através de um repasse. Prosseguindo, 

disse que lamenta não haver nenhuma medida por parte do Estado sobre a estiagem com 

nosso Município. Dando seguimento, fez criticas a Afubra sobre não se posicionar em favor dos 

fumicultores. Prosseguindo, disse ficar orgulhoso por ter um deputado no PSB que defende a 

agricultura familiar. Ato contínuo, disse ter ficado muito feliz com a Vereadora Adriane pelo 

seu Projeto para readequar o salario dos servidores que ganham menos que um salario 

mínimo. Falou também, do seu Projeto para garantir um numero mínimo de fisioterapias para 

as pessoas necessitadas. Finalizou dizendo, que estes Projetos estão todos juntos com um bom 

diálogo com o Executivo. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, agradeceu ao Deputado Lucas 

Redecker pela Emenda para a área da saúde. Dando seguimento, disse ser bom que existe um 

Projeto que irá garantir o direito dos funcionários ganharem um salário justo. Ato contínuo, 

disse que o atual Prefeito em decisão arbitrária parcelou o pagamento do INSS mesmo tendo 

dinheiro em conta, pagando assim juros desnecessários. Prosseguindo, disse dos prédios que 

seguem parados enquanto gastam altos valores em aluguéis. Dando seguimento, falou que o 

Prefeito está preocupado em sair com um ex Vereador oferecendo cargos que já estão até 

ocupados. Prosseguindo, disse que a Lei veta neste momento nomear cargos. Ato contínuo, 

disse que sempre buscou deixar claro a forma de gestão que temos em nosso Município. 

Prosseguindo, disse que o Prefeito não quis dar seguimento em importantes Projetos que hoje 

trariam grandes benefícios para a população. Dando seguimento, falou que querem falar de 

gestão mais só conversam mesmo porque o Prefeito não resolve. Prosseguindo, disse que se 

está na politica é porque tem convicção que tudo o que está sendo feito errado pode ser 

ajustado menos as coisas ruins que ficarão para a historia  e que é preciso ouvir mais o que 

esta  Casa diz. Finalizou dizendo, que a defesa civil já está solicitando agasalhos para a 

Campanha do Agasalho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima 

Sessão Ordinária será realizada na data de quinze 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, primeiro de junho de dois mil e vinte.   
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