
ATA DA SEISCENTÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Nona 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 fizesse a leitura das correspondências do 

Executivo, Ofício 107/2020, veta totalmente o Projeto de Lei do Legislativo n° 11/2020 que 

Institui Programa de Alimentos do Município de Dom Feliciano, e da outras providências, por 

ser Inconstitucional, Ofício 106/2020, veta totalmente o Projeto de Lei do Legislativo n° 

009/2020 que Autoriza o Poder Executivo a conceder a remissão de dívidas de agricultores, 

referente a taxas de serviços hora- máquina, realizadas no ano de 2019 primeiro quadrimestre 

de 2020, por ser Inconstitucional. Dando seguimento, foram lidos, discutidos e votados os 

Projetos de origem do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 040/2020, que abre crédito 

suplementar no valor de R$ 131.148,00, Projeto de Lei n° 041/2020, que abre Crédito Especial 

no valor de R$ 65.000,00, Projeto de Lei n° 042/2020, que abre Crédito Especial no valor de R$ 

100.000,00, os quais restaram todos aprovados por unanimidade. Prosseguindo foram lidos, os 

Projetos de Lei do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 035/2020, que abre crédito 

Especial no valor de R$ 63.000,00, Projeto de Lei n° 036/2020, que abre Crédito Suplementar 

no valor de R$ 6.000,00, Projeto de Lei n° 037/2020, que abre Crédito Suplementar no valor de 

R$ 26.689,30, Projeto de Lei n° 038/2020, que abre Crédito Suplementar no valor de 

R$180.000,00, Projeto de Lei n° 039/2020, que Institui o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Poder Executivo e Legislativo do Município de Dom Feliciano, Projeto de Lei n° 

043/2020, que Altera o Artigo 7° da Lei Municipal n° 1076/1996. Dando seguimento, foram 

lidos os Projetos de origem do Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 015/2020, de 

autoria Vereador Tiago André Szortyka, que Altera denominação de rua, passando a se chamar 

Rua Irene Tworkowski, Projeto de Lei n° 017/2020, de autoria  dos Vereadores Adriane 

Almeida de Souza e Tiago André Szortyka, que autoriza o Poder Executivo a cancelar e arquivar 

das Execuções Fiscais anteriores a 2010, que desembaraça a dívida ativa de débitos prescritos 

ou cuja cobrança se tornou inviável. Dando seguimento, foram lidos, discutidos e votados os 

Vetos impostos pelo Sr Prefeito Municipal ao Projeto de Lei do Legislativo de n° 007/2020, que 

disponha da concessão de transporte de estudante universitário de Dom Feliciano, ao Projeto 

de Lei do Legislativo de n° 008/2020, que institui o programa Municipal de apoio aos 

agricultores e reflorestamento e o Projeto de Lei do Legislativo de n° 010/2020, que autoriza o 

poder Executivo a adequar a carga horária dos servidores do quadro de pessoal do Município, 

os quais restaram todos rejeitados por unanimidade. Prosseguindo, foram lidos, discutidos e 

votados os Projetos de origem do Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 013/2020, de 

autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, que define as atividades insalubres e 

perigosas para efeito 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° 016/2020, de autoria do Vereador Professor Cacau, que dispõe 

sobre a carga horária mínima destinada ao planejamento docente na rede pública municipal 

de ensino e dá outras providências, e o Projeto de Lei de origem do Legislativo Municipal n° 

012/2020, de autoria do Vereador Tiago André Szortyka, que regula e garante o numero 

mínimo de sessões de fisioterapia à reabilitação de pacientes das categorias clínicas elencadas 



e da outras providências, o qual foi alterado por Emenda Modificativa, restando todos 

aprovados por unanimidade. Dando continuidade, foram apreciados o Pedido de Informação 

n° 14/2020, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que seja informado pelo 

Executivo Municipal relação nominal de todos os prestadores de serviços ao Município que 

receberam através de recibo de pagamento a autônomo -  RPA, no período de janeiro a 

junho/2020, com discriminação, Pedido de informação n° 015/2020, de autoria do Vereador 

Cristiano José Studzinski , que seja informado a relação de funcionários da ASDOMF para 

prestarem serviços no Hospital São José, contratados após o dia 20 de março de 2020, Pedido 

de Informação n° 016/2020, de autoria do vereador Professor Cacau, que seja encaminhado a 

essa Casa legislativa a justificativa para o não pagamento do auxilio alimentação aos 

profissionais da Educação referentes ao mês de abril de 2020,  Pedido de Providências n° 

020/2020, de autoria do vereador Cristiano José Studzinski, que seja realizada manutenção e 

concerto da ponte localizada na linha Lopo Neto, Pedido de Providências n° 021/2020, de 

autoria do vereador Cristiano José Studzinski, solicitando a tomadas de providências sobre os 

serviços de roçada na Localidade de Linha Amaral, no travessão Marmeleiro próximo à 

propriedade do Sr. Beto Balczarek, Pedido de Providência n° 022/2020, de autoria do vereador 

Cristiano José Studzinski, que seja realizado o serviço de encascalhamento na estrada que dá 

acesso à propriedade do Senhor Leonel Paulo Silva Lima e Deisy Schroder na localidade de 

Linha Amaral,  Pedido de Providência n° 023/2020, de autoria da Vereadora Adriane Almeida 

de Souza, o qual solicita que administração municipal busque solução para o problema da 

qualidade da água fornecida pela CORSAN de Dom Feliciano, Moção de apoio, de autoria do 

Vereador Professor Cacau, ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização do Profissionais da Educação), Indicação nº 011/2010, de 

autoria do vereador Cristiano José Studzinski, para que Administração Municipal faça a 

aquisição de materiais E.P.I (equipamento de proteção individual) para os servidores, os quais, 

após lidos e discutidos, foram apreciados por unanimidade. Após o intervalo regimental, 

iniciou o Grande Expediente. Vereador Darlei Iaroszewski: Iniciou saudando o Presidente, os 

colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo falou acerca dos projetos e temas 

discutidos na sessão, na sequência noticiou que a Deputada Federal, Lisiane Baier do PSB, 

acolheu sua solicitação (que teria sido requerida no ano anterior), no sentido de  encaminhar a 

secretaria de saúde Municipal o valor de R$ 100.000,00, quantia esta que será útil no combate 

ao enfrentamento da atual pandemia (covid- 19). Ademais, agradeceu a referida Deputada 

Federal (Lisiane Baier), pelo atendimento ao postulado.  Dando seguimento, falou acerca dos 

transtornos oriundos do corona Vírus. Ato continuo, relatou que teria sido questionado por 

uma moradora da cidade, se há algum apoio psicológico seja para o paciente ou até mesmo 

para os familiares, que foram contaminadas pelo covid-19, tendo em vista os reflexos que este 

vírus tem originado na sociedade como um todo (aumento de sintomas como depressão, raiva 

e ansiedade), sugerindo na sequência, que seria interesse os representantes da saúde do 

Município, além de informar os números do covid-19, noticiar também, os sintomas que esta 

comunidade tem apresentado diante do atual contexto de saúde pública. Além disso, falou 

acerca dos dissabores enfrentados pelos agricultores, na medida em que os preços ofertados 

na venda do fumo não estão adequados, bem como o aumento nos preços dos insumos, 

causam prejuízos significativos para os agricultores. Por fim, externalizou palavras de 

esperança, relembrou as medidas que devem permanecer sendo adotadas pela comunidade a 

fim de enfrentar o Corona Vírus. Vereador Professor Cacau: Iniciou saudando o Presidente, os 



colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, iniciou falando acerca do pedido de 

manutenção da RS 350, requerido pelo Sr Panato. Dando sequência, agradeceu aos colegas 

Vereadores pela aprovação dos projetos, pela derrubada do veto ao Projeto da Carona 

Solidária, e também pela aprovação do Projeto de Lei que permite o planejamento de aula 

pelos professores. Ato continuo, requereu ao Poder Executivo a sanção do referido projeto. 

Prosseguindo falou acerca da aprovação da moção de apoio ao FUNDEB, visto que o referido 

fundo é a base e essencial para o bom funcionamento e para a qualidade financeira da 

educação no Município. Agradeceu ainda, aos professores Renan e Priscila pela participação 

em uma “live” realizada em outra oportunidade, a fim de tratar de assuntos referentes a 

educação Municipal. Da mesma forma, agradeceu ao Deputado Giovani Cherini do PL, por ter 

encaminhado R$ 250.000,00 na área da educação, para o fim de construir uma quadra 

esportiva, a qual já está sendo dado os encaminhamentos pertinentes para a realização da 

referida quadra. Dando seguimento, informou que na quarta-feira (dia 08/07/2020), às 9hs 

realizará reunião com o Poder Executivo e o sindicato, a fim de tratar acerca do assunto 

relacionado ao auxílio alimentação do mês de abril do corrente ano, devido aos dos 

profissionais da educação. Por fim, orientou a comunidade a permanecer adotando os 

cuidados necessários, a fim de evitar eventual contaminação do Corona Vírus. Vereador Tiago 

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

Prosseguindo, falou acerca dos projetos que tramitaram na Casa Legislativa, iniciando pelo 

Projeto da Fisioterapia, que restou aprovado pela câmara, aguardando pela sanção do Poder 

executivo. Em síntese, o referido Projeto garante no mínimo 8 sessões de fisioterapia para 

pacientes com determinados quadros clínicos, como: reabilitação neurológica (AVC, entre 

outros), tratamento de câncer, em reabilitação respiratória aguda, em reabilitação por desvio 

posturais, bem como pós operatório ortopédico. Dando seguimento, falou acerca do Projeto 

Lei que está em tramitação, o qual dá uma nova nomenclatura a uma rua, bem como 

consequentemente regularizará a moradia dos moradores da referida rua. Ato continuo, falou 

acerca do seu Projeto de Lei, que está tramitando, criado em parceria com a Vereadora 

Adriane, o qual refere-se ao arquivamento de dívidas fiscais prescritas. Ainda, falou acerca da 

assinatura do contrato que trata da ampliação do PSF da Vila Fátima, que possibilitara a 

primeira sala de vacina no interior do Município. Prosseguindo, falou acerca da valorização dos 

profissionais de saúde, bem como ressaltou sua importância na atual situação que está se 

vivenciando. Ainda, falou acerca do Projeto que restou aprovado, o qual trata da segunda UTI 

móvel que será equipada no Município. Por fim, mencionou que teria sido disponibilizado pela 

Câmara determinado valor ao Município, a fim de recapar a RS 350. Vereadora Adriane 

Almeida de Souza: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de 

casa. Prosseguindo, iniciou sua fala, externalizando o apelo dos agentes de saúde, no sentido 

de suspender as visitas domiciliares pelos próximos dias, tendo em vista o aumento dos casos 

de Covid-19 no Município, bem como estar os agentes de saúde expondo seus familiares a 

risco de contaminação. Ainda, sugeriu que em caso de eventual necessidade de visita 

domiciliar, que está seja realizada pelos profissionais de saúde, os quais estarão com o 

equipamento de proteção adequado, já que os agentes de saúde usam apenas mascará como 

material de proteção. Na sequência finalizou sua fala, dizendo ter realizado um poste em sua 

rede social, o qual teria sido mal interpretado, na medida em que a ideia seria orientar a 

população a permanecer adotando os cuidados necessários a fim de evitar eventual 

contaminação com o Covid-19. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, 



os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou acerca dos pedidos de 

informação, que se refere as Emendas impositivas destinadas para o programa água boa de 

sua autoria e do Vereador Celso Jeske,  a fim de esclarecer se haviam sido utilizada e qual a 

maneira, sendo que obteve a informação de que a referida Emenda foi utilizada na Localidade 

de Faxinal (22 famílias foram beneficiadas) e na Linha Amaral (19 famílias foram beneficiadas). 

Ato continuo, falou acerca do pedido de informação, que se tratava das castrações, a qual 

alcançou a noticia de que a sala de cirúrgica já está sendo montada e na sequência será 

encaminhado para aprovação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Prosseguindo, 

falou acerca da transferência do contador da Prefeitura que seria o chefe do Controle Interno 

(o que orienta a administração pública acerca de possíveis problemas), em razão de uma 

determinada funcionária que ocupa cargo comissionado desde o início do ano, precisar se 

instalar na sala em que o referido contador desenvolvia suas funções. Dando seguimento, 

falou acerca do serviço realizado em favor do Sr Ervino, após três anos de reivindicação. 

Mencionou ainda, que o Sr Saul Lacerda, aguarda cerca dois anos por determinado serviço, 

conforme protocolo. Ato continuo, falou sobre o crédito extraordinário no valor de R$ 

65.000,00, (sendo que deste valor R$17.000.00 seria para diesel da Secretaria de Agricultura e 

o restante para cesta básica), em razão do decreto de situação de emergência motivado pela 

estiagem. Ressaltou que o referido valor ainda não está na Câmara de Vereadores, mas que o 

decreto se encontra publicado. Na sequência, externalizou acerca da quantia de R$75.000,00 

disponível no orçamento da Secretaria de Cidadania, para fins de cesta básica ou material. No 

que se refere ao Covid- 19, falou sobre os casos confirmados, e manifestou gratidão por não 

existir óbitos, assim como sugeriu acerca da postura que a sociedade como um todo deve ter 

ao se deparar com eventual caso de Covid-19, instigando empatia na comunidade. 

Externalizou agradecimento ao Deputado Daniel do PSDB, pela verba encaminhada pelo 

referido no valor de R$ 136.000,00, o qual já em conta com o Hospital, assim como mais a 

quantia no valor de R$ 100.000,00, que está sendo encaminhado para o Município, a fim de 

enfrentamento do Covid-19. Ademais, falou sobre a quantia encaminhada pelo Deputado 

Lucas Redecker no valor de R$ 200.000,00, com destino a saúde de Dom Feliciano para o 

enfrentamento ao Covid-19. Finalizou, dizendo que assim como seu genitor, sempre faz uso do 

grande expediente. Vereador Celso Roberto Jeske: Iniciou saudando os colegas e aos ouvintes 

de casa. Prosseguindo, falou acerca da situação delicada que os agricultores estão enfrentando 

com a queda do tabaco neste Município. Dando seguimento falou, sobre os reflexos do Covid-

19, no que tange as medidas de prevenção que podem ser adotadas como o fechamento dos 

comércios, bem como mencionou os pontos negativos desta opção. Ato continuo, falou sobre 

a RS 350, acerca da importância da referida estrada e da necessidade de conserta-la. Na 

sequência, falou acerca da possibilidade da próxima seção ocorrer de forma virtual, tendo em 

vista a eventual troca de bandeira neste Município. Finalizou, externalizando palavras de 

esperança. Vereador Cristiano José Studzinski: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, iniciou agradecendo pela derrubada ao veto 

do projeto que apoia os agricultores e o reflorestamento com as mudas de acácia e eucalipto. 

Mencionou a situação vivenciada pelos agricultores, na medida em que os insumos 

aumentaram de preço e o preço do tabaco baixou. Ato continuo, falou acerca da confirmação 

de valor que será encaminhado pelo Deputado Paulo Pimenta, na quantia de R$ 13.354,00, 

que será encaminhado para a Secretaria de Saúde, para fins de enfrentamento do Covid-19. 

Dando seguimento, mencionou o episódio que teria sido procurado por determinado 



agricultor, o qual lhe externalizou que teria solicitado determinado serviço junto a prefeitura, 

oportunidade em que obteve a resposta que deveria “largar o vereador Cristiano de mão”. Na 

sequência, esclareceu os fatos, requereu que seja exposto qual projeto que teria sido negado, 

e não somente seja pronunciado em gabinete. Parabenizou as obras realizadas, mas solicitou 

que esclareçam qual a origem da verba com a qual está se realizando o trabalho. Mencionou o 

caso envolvendo o servidor público que recebeu o convite a se retirar da sala em que 

desenvolvia suas funções. Ato continuo, este Vereador questionou “onde estarão os PTB em 

Dom Feliciano, daqui um ano?”, pois disse que saberá onde o PSDB e o PT estarão, em razão 

de sua marca e sua história, contudo “os PTB” gostaria de saber onde estarão em um ano. 

Solicitou que trabalhem em favor do agricultor, assim como para que parem de colocar defeito 

em vereador que nunca fez denuncia e que nunca trancou projeto. Se colocou à disposição do 

agricultor e pronto para ajudar. Informou ainda, que nesta semana estará preparando material 

sobre fumicultura, acerca dos dias tristes que estão vivendo. Por fim, solicitou para que as 

pessoas se cuidem. Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão 

Ordinária será realizada na data de vinte 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, seis de julho de dois mil e vinte.   
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