
ATA DA SEISCENTÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Oitava 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 informou que por motivos de saúde o Vereador Filipe não se fez 

presente, comunicou também que nesta noite as leituras seriam feitas pela Vereadora Ana 

Claudia Lesnik. Prosseguindo, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura das 

correspondências do Executivo, Ofício 090/2020, veta totalmente o Projeto de Lei do 

Legislativo n° 07/2020 que dispõe a concessão de transporte de estudantes universitários do 

Município de Dom Feliciano por ser Inconstitucional, Ofício 091/2020, veta totalmente o 

Projeto de Lei do Legislativo n° 08/2020 que institui o Programa Municipal de Apoio a 

Agricultura e Reflorestamento por ser Inconstitucional, Ofício 092/2020, veta totalmente o 

Projeto de Lei do Legislativo n° 10/2020 que autoriza o Poder Executivo a adequar a carga 

horária dos Servidores do Quadro de Pessoal do Município por ser Inconstitucional. Dando 

seguimento foram lidos, discutidos e votados os Projetos de Lei 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, Projeto de lei n° 

31/2020, abre Crédito Especial no valor de R$208.274,19. Projeto de Lei n° 32/2020, abre 

Crédito Especial no valor de R$14.239,54, Projeto de Lei n° 33/2020, abre Crédito Suplementar 

no valor de R$256.383,00, Projeto de Lei n° 34/2020, autoriza o Município a contratar Servidor 

temporariamente. Dando seguimento, foram lidos os Projetos de origem do Poder Legislativo 

Municipal, Projeto de Lei n° 012/2020, autoria Vereador Tiago André Szortyka, fica regulado e 

garantido numero mínimo de sessões de fisioterapia a reabilitação de pacientes das categorias 

clinicas elencadas e dá outras providências, Projeto de Lei n° 013/2020, autoria Vereadora 

Adriane Almeida de Souza, define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de 

percepção do adicional de que trata o art. 81 da Lei n° 702, de 30 de março de 1990, que 

institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Feliciano, Projeto de 

Lei n° 014/2020, autoria Vereador Cristiano José Studzinski, cria no âmbito do Município de 

Dom Feliciano o Programa Porteira Adentro, visando a melhoria e adequação das estradas 

internas e vias de acesso das propriedades rurais e dá outras providências, Projeto de Lei n° 

016/2020, autoria Vereador Professor Cacau, dispõe sobre a carga horária mínima destinada 

ao planejamento docente na Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências. Ato 

contínuo, foram escolhidos os representantes da Comissão Representativa de Defesa do 

Tabaco, a mesma ficou composta pelos Vereadores Professor Cacau, Cristiano José Studzinski, 

Osvair Alves da Silva, Tiago André Szortyka e Darlei Iaroszewski. Prosseguindo, foi aprovada 

por unanimidade em segundo turno a Emenda a Lei Orgânica n°01. Prosseguindo, foram lidos, 

discutidos e votados os Projetos de origem do Poder Legislativo Municipal, Emenda 

Modificativa ao Projeto de Lei n° 009/2020, 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° 

011/2020, autoria Vereador Cristiano José Studzinski, institui o Programa Banco de Alimentos 



do Município de Dom Feliciano e dá outras providências, Pedido de Providências n° 016/2020, 

autoria Vereador Cristiano José Studzinski, solicita providência pelo Executivo Municipal junto 

a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural sobre a situação precária que se encontra 

o Horto Municipal, onde a estrutura de madeira das estufas se encontram em boas condições, 

porém as lonas plásticas que tapam as estufas estão em péssimas condições, algumas estufas 

nem lonas possuem mais, Pedido de Providências n° 017/2020, autoria Vereadora Ana Claudia 

Lesnik, que seja realizada uma manutenção no monumento de Nossa Senhora de Czestochowa 

e arredores da Cruz do Imigrante, Pedido de Providências n° 018/2020, autoria Vereador 

Professor Cacau, que seja revisada a iluminação pública na esquina da Rua General Osório com 

a Rua Júlio de Castilhos e na Rua Benjamin Constant com a Parobé, Pedido de Providências n° 

019/2020, autoria Vereador Professor Cacau, que seja feita ligação da Rua Barão do Rio Branco 

com a mesma, Pedido de Indicação n° 08/2020, autoria Vereador Cristiano José Studzinski, que 

o Executivo Municipal analise a possibilidade de recolocar outra Secretaria que atualmente 

paga aluguel, no espaço que é cedido para om Executivo Municipal no Prédio andar térreo da 

Câmara Municipal de Vereadores, sendo que esse espaço era usado pela Secretaria da 

Agricultura e  Desenvolvimento Rural, que a mesma se transferiu para o antigo prédio da 

Caixa, ficando esse espaço Público desativado, enquanto isso o Município segue tendo custos 

com aluguéis, Pedido de Indicação n° 09/2020, autoria Vereadora Adriane Almeida de Souza, 

solicita que seja revista a modalidade de trabalho dos profissionais das EMEIS durante o 

período de afastamento das atividades, sendo que as EMEIS tem apenas uma turma para a 

qual são distribuídas as atividades, que é o PRÉ-ESCOLAR. No momento em que retornar as 

atividades estes profissionais terão que trabalhar de forma direta e além do que estava 

previsto, como já acontecia no passado, onde os profissionais tem apenas trinta dias de férias. 

Sugiro que seja feito um revezamento com os servidores de forma que tenha apenas um 

servidor por setor, já que não tem alunos no momento e por tanto, não se justifica ter dois ou 

mais profissionais por setor sem atividades, Pedido de Indicação n° 010/2020, autoria 

Vereador Professor Cacau, para que o Executivo Municipal volte a ocupar o andar térreo da 

Câmara de Vereadores, antes cedido gratuitamente para a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Meio Ambiente e que hora encontra-se desocupado, podendo servir para 

alguma outra pasta que atualmente encontra-se em prédio particular gerando custos de 

aluguel ao Município. 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 do seu Projeto que foi aprovado nesta Casa e vetado pelo 

Executivo, disse acreditar que precisa haver um bom senso entre os poderes. Dando 

seguimento, disse ter sido procurado por moradores de diversas localidades aonde se 

encontram as estradas em condições intransitáveis. Ato contínuo, disse lamentar muito o 

Executivo pagar altos valores em alugueis tendo prédio próprio parado. Prosseguindo, 

agradeceu aos colegas Vereadores por terem aprovado seus Projetos. Prosseguindo, disse que 

gostaria de saber onde está o Partido Prós em Dom Feliciano. Dando seguimento, falou que o 

Partido dos Trabalhadores segue trabalhando em prol da comunidade. Falou também, que 

andando pelo interior vê a dificuldade que o agricultor vem passando.  Finalizou agradecendo 

o Assessor de bancada Nil Kober que ficará ate fim deste mês. Vereador Darlei Iaroszewski: 

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

mostrou preocupado com a rede de agua em nosso Município e disse que é necessário buscar 

soluções para se ter melhorias. Dando seguimento, deu uma sugestão aos atendentes do 



Hospital São José quando não saberem dar alguma informação que passem para que a 

Enfermeira o faça e agradeceu ao funcionário Mateus que o atendeu bem. Prosseguindo, falou 

do seu Projeto Corpo de Bombeiros Voluntário e que muitas pessoas tem a vontade de receber 

o treinamento para poderem trabalhar. Dando seguimento, falou da Comissão Representativa 

do Tabaco que lutará pelo agricultor do nosso Município. Ato contínuo, disse que mesmo com 

as chuvas recentes ainda há pessoas com falta de agua. Falou também, sobre seu Projeto com 

a Vereadora Adriane sobre as dívidas dos agricultores. Finalizou desejando a todos uma 

excelente noite. Vereador Professor Cacau: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, disse não ter entendido sobre o Veto do 

Executivo em seu Projeto Carona Solidária. Ato contínuo, falou ter sido um grande erro terem 

tirado a Secretaria da Agricultura do térreo da Câmara de Vereadores. Prosseguindo, falou do 

seu Pedido de Providências sobre a iluminação das Ruas que não estão em boas condições. 

Dando seguimento, falou do seu Projeto de Planejamento para os Professores que são 

contratados. Prosseguindo, disse que é importante a população saber que esta Casa fez um 

repasse no ano passado para o calçamento da Vila Fátima. Dando seguimento, falou da 

Comissão do Tabaco e que espera conseguir algo em prol do agricultor. Prosseguindo, disse 

que umas das metas do PL é que precisa ser investido mais em agricultura e educação. Falou 

também, que é muito importante a Indicação da Vereadora Adriane sobre o rodizio dos 

funcionários das EMEIS. Finalizou dizendo que o pessoal da educação pode contar sempre com 

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

aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou do seu Projeto que limita o numero de fisioterapias 

para pacientes necessitados priorizando alguns casos. Ato contínuo, falou do seu 

reconhecimento com os profissionais motoristas da saúde que merecem todo respeito pela 

importância que eles tem. Prosseguindo, falou da sua preocupação com a parte financeira dos 

agricultores e salientou sobre as linhas de Crédito. Prosseguindo, falou do problema com a 

agua da Corsan que o Vereador Darlei citou. Dando seguimento, falou que o responsável pelo 

espaço no centro da cidade está disposto a doar para o Município o que ajudaria com o 

problema dos alugueis. Prosseguindo, disse estar acompanhando a questão do pagamento dos 

precatórios dos professores. Finalizou dizendo que nos próximos dias virá uma Emenda de 

Cem mil reais para Dom Feliciano. Vereadora Adriane Almeida de Souza: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou do seu Projeto 

de Emenda a Lei Orgânica que a partir do ano que vêm os servidores poderão receber o que de 

fato merecem. Dando seguimento, falou do seu Projeto de Readequação a Carga Horária que 

foi vetado pelo Executivo. Dando continuidade, disse que espera o Executivo sancionar o 

Projeto de Remissão de Dívida dos agricultores. Prosseguindo, disse que seu Projeto de 

Insalubridade esta tramitando na Casa. Ato contínuo, agradeceu a  todos envolvidos na ação 

entre amigos para auxiliar o tratamento de um menino necessitado. Finalizou dizendo, sobre o  

problema que enfrentamos com a agua em Dom Feliciano. Vereadora Ana Claudia Lesnik: 

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

disse que é um descaso com a população ter dinheiro parado em conta se poderia estar sendo 

investido na saúde. Dando seguimento, falou dos precatórios dos professores e que está 

preocupada com esta situação. Prosseguindo, agradeceu a todos pela ajuda ao chá para ajudar 

o menino Pedrinho. Dando continuidade, falou do descaso com os moradores do Capivarí. Ato 

contínuo, disse das reuniões com jovens deste Município para criar programas de lazer para 

eles porque hoje não tem nada nesse sentido. Dando seguimento, disse ficar feliz com a 



renovação do PSDB e de lideranças que estão se somando ao partido. Dando continuidade, 

disse ser bom saber que existem pessoas que pensam no coletivo e esperam por um futuro 

melhor. Prosseguindo, disse já ter passado da hora de se construir um centro administrativo 

para poder parar de gastar com alugueis. Finalizou dizendo para o Prefeito ter mais respeito 

com a nossa população. Vereador Celso Roberto Jeske: Iniciou saudando os colegas e aos 

ouvintes de casa. Prosseguindo, falou do veto ao Projeto Vereador Cristiano sobre o 

reflorestamento e disse que o Município perde na arrecadação. Dando continuidade, falou 

sobre a Comissão Representativa do Tabaco. Prosseguindo, disse da dificuldade de se viver de 

agricultura, que com tantos problemas o agricultor sempre tem ânimo para seguir em frente e 

se não fosse a agricultura o comercio deste Município não andaria. Prosseguindo, falou do 

problema da agua em nosso Município com a Corsan e disse que todos Vereadores se 

empenham em diversas situações mais o nosso Estado por estar endividado não consegue 

atender. Dando seguimento, falou da necessidade de arrumar a ERS350 e que a Câmara de 

Vereadores repassou um valor para o Executivo para ajudar no patrolamento. Finalizou, 

deixando um abraço a todos que acompanharam a Sessão. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de seis de julho 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, quinze de junho de dois mil e 

vinte.   
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