
ATA DA SEISCENTÉSIMA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Décima Sessão Ordinária. Abrindo a Sessão, o Presidente 

informou que por motivos de saúde o Vereador Tiago André Szortyka não se fez presente. 

Dando seguimento, 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 do Ofício 123/2020, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que solicita a 

retirada do Projeto de Lei n° 45 de 16 de julho de 2020, do documento sob protocolo de n° 

332/2020, de autoria do vereador Cristiano José Studzinski, que requer a desconsideração do 

Pedido de Providência de n° 024/2020 e do documento sob protocolo de n° 331/2020, 

também de autoria do vereador Cristiano José Studzinski, que requer a desconsideração do 

Projeto de Lei de Iniciativa do Legislativo Municipal de n° 014/2020. Dando seguimento, o 

Presidente solicitou a Vereadora Ana Claudia que fizesse a leitura das correspondências do 

Executivo, Ofício GAB 121/2020, que veta totalmente o Projeto de Lei de Iniciativa do 

Legislativo de n° 013/2020, que define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de 

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

instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Feliciano, por ser 

Inconstitucional, Ofício GAB 122/2020, que veta totalmente o Projeto de Lei de Iniciativa do 

Legislativo de n° 016/2020, que dispõe sobre a carga horária mínima destinada ao 

planejamento docente na rede Pública Municipal de ensino e dá outras providências, por ser 

Inconstitucional.  Prosseguindo foram lidos, os Projetos de Lei do Poder Executivo Municipal, 

Projeto de Lei n° 044/2020, que dispõe sobre alteração na Lei n° 3067, de 07 de março de 2014 

e dá outras providências, Projeto de Lei n° 046/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

uso de máscaras de proteção facial no combate à pandemia causada pelo SARS-COV-2 

(Covid19), institui penalidades, regulamenta procedimento a ser adotado aos casos de 

penalização e das demais medidas. Dando seguimento, foram lidos, discutidos e votados os 

Vetos impostos pelo Sr Prefeito Municipal ao Projeto de Lei do Legislativo de 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, e ao 

Projeto de Lei do Legislativo de n° 011/2020, que institui o Programa de Alimentos do 

Município de Dom Feliciano, e dá outras providências, os quais restaram ambos rejeitados por 

unanimidade. Prosseguindo, foram lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do Poder 

Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 035/2020, que foi alterado por Emenda Modificativa e 

aprovado juntamente com a emenda, por unanimidade, 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° 043/2020, que Altera o Artigo 7° da 

Lei Municipal n° 1076/1996, os quais restaram todos aprovados por unanimidade. 

Prosseguindo, foram lidos, discutidos e votados 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, e o 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, os quais 

restaram ambos aprovados por unanimidade. Dando continuidade, foram apreciados o Pedido 

de Informação n° 017/2020, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, que solicita a 

remessa de informação a esta Câmara de Vereadores sobre a caminhonete Saveiro placa IWT-

8757 que está circulando sem adesivo oficial de Município, estando totalmente sem 

identificação e sobre o uso desse veículo, o Pedido de Informação n° 018/2020, de autoria do 

Vereador Professor Cacau, que solicita informação a cerca do curso que a SMECE em parceria 

com a UNINA irá ofertar para que a Semana Pedagógica não passe em branco, Pedido de 

Informação n° 019/2020, de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, sobre o 

acompanhamento e metodologia desenvolvida pela equipe de referência do CRAS neste 

período de PANDEMIA, e o Pedido de Providência n° 025/2020, de autoria do Professor Cacau, 

que solicita a Unidade polo da Corsan da região que preste esclarecimentos sobre as condições 

atuais dos equipamentos utilizados para tratamento e abastecimento de água no município, os 

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

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

colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo falou acerca do atual contexto de 

saúde pública vivenciado pelo País, especialmente por esta comunidade, visto que se trata de 

um vírus que tem levado várias pessoas a óbito. Além disso, falou acerca da seca enfrentada 

pelos agricultores, bem como o baixo valor ofertado ao tabaco e a alta no valor dos insumos. 

Mencionou ainda, sobre o calçamento que está sendo realizado na Rua dos Imigrantes, assim 

como falou acerca das obras que estão sendo realizadas na RS 350. Na sequência, disse que 

tem recebido reclamações do público idoso, no sentido de que não tem servidor nos bancos 

para auxiliá-los a realizar as operações pretendidas nos caixas eletrônicos, consequentemente 

aumentando as filas. Encerrou sua fala, deixando um abraço a todos seus amigos da 

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

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou acerca dos reflexos negativos oriundos 

da Pandemia, bem como referente a seca que resultou em falta de água. Ademais, falou 

acerca dos preços baixos ofertados pelo tabaco. Disse que, ainda que a receita tenha 

diminuído, o Executivo, tem que continuar a dar andamento na gestão. Disse que, em razão da 

boa gestão do Prefeito Clenio, o Município tem logrado êxito na realização das obras, bem 

como adquirindo novos carros. Na oportunidade, noticiou a aquisição de uma van 0 KL, com 16 

lugares, que auxiliará no transporte de pacientes a Porto Alegre RS, para fins de consulta, 

tratamento médico ou qualquer ato desta natureza. Informou ainda, que a Emenda usada para 

compra do referido veículo é oriunda da bancada do PT. Falou acerca da licitação que terá 

como objeto a compra de uma UTI Móvel, pontuando que o referido veículo será o quarto 

(desta natureza) a ser adquirido nesta Gestão.  Além disso, noticiou acerca da assinatura de 

um contrato a fim de realizar a licitação da ampliação da UBS, da mesma forma que 

mencionou sobre as obras que já vem ocorrendo no ESF da Localidade Fátima, a fim de 

disponibilizar uma sala de vacina no referido local. Falou acerca do banheiro público, 

localizado na Praça, que está disponível para uso da Comunidade. Ato continuo, citou o 

calçamento que está se realizando na Rua Ivo Mainardi, obra esta oriunda de Emenda 

disponibilizada pelo Deputado Marcon. Ressaltou que a referida Emenda é fruto de sua 

solicitação. Na sequência, referiu o inicio das obras na Rua dos Imigrantes, assim como falou 

acerca da polemica que envolveu este calçamento, visto que a empresa que havia iniciado os 

trabalhos faliu durante a execução dos atos, sendo que só neste momento, após realizar os 



tramites pertinentes, foi possível iniciar novamente a referida obra. Ainda, mencionou que as 

atividades é fruto de Emenda encaminhada pelo PSDB. Ato contínuo, relatou acerca das obras 

realizadas na Rua General Osório, sendo que a Emenda destinada foi pela Vereadora Adriane. 

Relatou que este Governo tem realizado muitos calçamentos, assim como parabenizou a 

equipe do Adairton, o qual realiza estas atividades. Reiterou, novamente, a boa gestão do 

Prefeito Clenio, uma vez que permanece “tocando as obras”. Falou acerca, do processo de 

licitação que envolve uma Pá Carregadeira, a qual é oriunda de Emenda requisitada pelos 

Vereadores Ana Claudia, Osvair e Celso. Mencionou a licitação (com dinheiro próprio), que 

envolve um veículo que será encaminhado para o setor de fiscalização. Disse que na sessão 

vindoura, trará a relação das benfeitorias realizadas pela atual Administração Pública. Ainda, 

noticiou que está requerendo uma Emenda para pavimentação no valor de R$ 250.000,00, 

com o Deputado Marcelo Moraes, o qual será destinado ao orçamento de 2021. Por fim, 

encerrou sua fala desejando um feliz dia do amigo a toda Comunidade.  Vereador Professor 

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

Prosseguindo, iniciou a falando acerca a situação dos agricultores no que se refere ao baixo 

valor ofertado ao tabaco, externalizando que algo precisa ser realizado, visto que Afubra 

demonstra estar a favor das firmas. Na sequência, falou acerca do veto ao seu Projeto de Lei 

que regularizava o planejamento de aula dos professores. Narrou que a jurisprudências usada 

no veto estavam desatualizadas, visto que o STF reconheceu neste corrente ano o referido 

direito pleiteado. Falou acerca de seu Pedido de informação, referente a inscrição dos 

professores em Seminários, questionando por qual motivo a própria Secretaria de Educação 

não realizou a inscrição de todos os professores. Pois este Vereador não entende a lógica, de 

ser necessário fazer um processo administrativo a fim de realizar a restituição. Ressaltou que 

se trata de uma crítica construtiva. Na sequência, falou sobre o Projeto de Lei aprovado, que 

autoriza as empresas de transporte coletivo a ampliar ou diminuir os horários de acordo com a 

demanda, o qual visa a melhora tanto para os empresários quanto para os usuários. 

Mencionou a situação que envolve os Bancos, especialmente do Banrisul, referente as filas, 

oportunidade em que mencionou que falou com Alex, gerente do banco supramencionado, o 

qual lhe informou que existe uma normativa do próprio banco, sendo que o Vereador sugere, 

entrar em contato com a Superintendência deste banco a fim de seja possível disponibilizar 

alguém que posso auxiliar os contribuintes da Comunidade. Além disso, externalizou que está 

sendo questionado acerca do projeto que regulariza o uso obrigatório das máscaras, dizendo 

que o referido projeto necessita ser estudado. Disse que é necessário existir coerência entre o 

que de fala e o que cobra.  De outra parte, falou que por meio das Redes Sociais é pertinente 

saber receber elogios e sobretudo as críticas, visto que eventual desavença possa resultar em 

ações judiciais. Requereu cuidado e respeito mútuo entre as pessoas. Por fim, agradeceu as 

felicitações do dia do amigo, e convidou a comunidade a assistir a sua “live” que ocorrerá na 

sexta-feira, o qual tratará dos assuntos de Dom Feliciano. Vereadora Adriane Almeida de 

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

Prosseguindo, iniciou falando acerca da ausência do Vereador Tiago, o qual teria lhe solicitado 

que informasse ao Presidente, bem como a comunidade que este não se fez presente em 

razão de problemas de saúde. Oportunidade em que, esclareceu que o quadro clínico do 

Vereador Tiago, nada tem a ver com covid 19, sendo que se trata de uma crise de cálculo 

renal. Ato continuo, falou acerca das filas dos bancos, externalizando que teria solicitado ao 

Prefeito Clenio, para que este conversasse com o gerente do Banco do Brasil a fim de 



solucionar este problema. Ressaltou que os decretos, mencionam o atendimento especial aos 

idosos e as pessoas de riscos, atitude que não se vislumbra nas agências bancarias do 

Município. Falou acerca do Projeto de Lei que regulariza o uso obrigatório das máscaras, 

acreditando ser uma medida que está sendo adotada por outros municípios, tendo em vista o 

número de pessoas contaminas. Ademais, compreende que, se não desejam o fechamento do 

comercio, o mínimo que se pode fazer é uso da máscara. Acreditando ser algo tranquilo de se 

executar, tendo em conta o critério usado no projeto de lei. Além disso, entende que o próprio 

setor de fiscalização do Município, se responsabilizara pela fiscalização do uso das máscaras. 

Por fim, externalizou seu abraço pelo dia do amigo, e rogou proteção divina sobre a 

comunidade, visto o número de casos existentes em Dom Feliciano. Vereadora Ana Claudia 

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

Prosseguindo, começou se desculpando por não estar fazendo o uso da máscara durante seu 

pronunciamento, uma vez que dificulta a fala. Na sequência, falou acerca do projeto de lei que 

regulariza o uso obrigatório de máscaras. Externalizou dizendo que o uso da mascará, ainda 

que desconfortável, é uma atitude de cuidado, de empatia e solidariedade com o outro. 

Destarte, falou acerca do dia do amigo, deixando seu abraço especial a todos aqueles que lhe 

consideram uma amiga. Complementou dizendo, que por meio da política fez grandes amigos, 

ainda que exista a máxima de que a política desfaz amizades. A exemplo disso, citou sua 

amizade oriunda da política com seu colega Vereador Celso. Oportunidade em que 

parabenizou o referido por seu aniversário ocorrido em data anterior. Na sequência, 

manifestou sua satisfação com a vinda de Ani, residente na Localidade do Campo do Umbú, a 

qual é uma guerreira na causa animal. A referida tem reunido forças com esta vereadora, a fim 

cobrar o início da execução do projeto das castrações. Proferiu agradecimentos ao Deputado 

Lucas Redecker, que encaminhou ofício noticiando que foi empenhado a quantia de R$ 

200.000,00 para a saúde desta Comunidade, a fim de auxiliar no combate ao covid-19. Na 

sequência, registrou seu abraço ao jovem Nicolas Arthur Lesnik, o qual é autor de um livro 

“Viajem ao desconhecido”, dizendo que o referido jovem serve como exemplo para a 

juventude, no sentido de buscar a realização de seus respectivos sonhos, sobretudo sem 

passar por cima de outra pessoa, apenas seguindo com determinação, desejo, batalhando para 

realização daquilo que se almeja. De outra banda, falou acerca da comercialização do tabaco, 

dizendo que além da seca enfrentada no início do corrente ano pelos produtores, os reflexos 

da pandemia também os prejudicam. Acredita que esta classe de trabalhadores, são os mais 

afetados, em razão da importação cair muito, sendo que consequentemente reflete no baixo 

valor ofertado na compra do tabaco. Ato continuo, descordou de seu colega Vereador Filipe, 

acerca da diminuição de arrecadação, pois esta vereadora, afirmou que a arrecadação será 

maior, pois o orçamento terá cerca de R$ 2.000.000,00, a mais. Complementou que, na 

semana anterior teria sido aprovado determinado projeto no valor de R$ 180.000,00, de 

excesso de arrecadação, bem como de que nesta data teria sido retirado projeto de excesso de 

arrecadação no valor de R$ 250.000,00 (sendo que este valor teria sido usado com a folha de 

pagamento). Falou acerca da obra dos banheiros, mencionando não ser realizado com 

“recurso livre”, uma vez que dos R$ 92.000,00 gastos no trabalho, a quantia de R$ 43.000,00 é 

oriunda da sessão onerosa, isto é, trata-se de recurso vinculado. Por fim, encerrou sua fala 

orientando a comunidade a manter os cuidados necessários a fim de combater o covid 19, 

sendo que mais uma vez, estimulou a empatia entre as pessoas, no sentido de externalizar 

solidariedade com aqueles que eventualmente venham a ser contaminados, bem como 



desejando um feliz dia do amigo, especialmente para sua família tucana. Vereador Celso 

Roberto Jeske: Iniciou saudando os colegas e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, iniciou 

falando acerca do projeto que tramita acerca do uso obrigatório de mascaras, bem como 

externalizando que de sua parte provavelmente o projeto “vai passar”. Compreende que seja 

desconfortável o uso da referida proteção, da mesma forma que é sabido que algumas pessoas 

não gostam de usar, contudo quem trabalha no comércio usa continuamente. Ademais, narrou 

o relato de uma vítima do corona vírus, o qual antes pensava ser “politicagem” o referido 

vírus, no entanto, após, a contaminação percebeu o risco do vírus em questão. Externalizou 

ainda, seu questionamento acerca de como será realizada a cobrança de eventual multa, bem 

como qual o meio de fiscalização. Pois relatou que, em mais de uma oportunidade se deu por 

conta que estava sem mascara somente quando chegou ao mercado. Complementando, que 

está cobrança de multa é algo delicado, pois há pessoas que não dispõe de dinheiro suficiente 

para suprir suas necessidades básicas. Falou acerca da situação preocupante vivenciada tanto 

pela comunidade rural como pelo comércio urbano, no que se refere a questão financeira, 

demonstrando preocupação com os próximos meses. Na sequência, falou acerca do PL 

43/2020, o qual da autonomia as empresas de ônibus a aumentarem ou diminuírem os dias de 

trabalho, sendo pertinente esta possibilidade, tendo em vista o atual contexto econômico 

negativo. Falou ainda, sobre as obras realizadas na RS 350, externalizando satisfação com o 

trabalho realizado. Na mesma oportunidade, pediu desculpas, em nome do Partido do PSDB, 

em virtude de ter sido realizado campanha política para governador sob argumento de 

manutenção na supracitada RS, contudo as obras foram realizadas por meio de mão de obra e 

maquinário do Poder Executivo Municipal, assim como pelos repasses realizados por esta 

Câmara. Por fim, desejou feliz dia do amigo aos seus amigos, sobretudo a família tucana. 

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

ouvintes de casa. Prosseguindo, iniciou falando acerca dos transtornos oriundos do corona 

vírus, assim como externalizando solidariedade com as famílias que foram contaminas pelo 

vírus em questão, bem como orientou a comunidade a permanecer se protegendo. Na 

sequência, falou acerca do PL das máscaras, definindo como complexo. Nesse seguimento, 

questionou acerca da postura que os locais públicos do Município veem adotando, uma vez 

que diminuíram os horários de atendimento ao público e/ou no que se refere aos bancos, não 

disponibilizam um funcionário que auxilie o público em geral nos caixas eletrônicos, 

consequentemente aumentando as filas em locais desta natureza, logo causando aglomeração 

de pessoas. Ressaltou que deve ser melhor explicado a respeito da fiscalização. Falou sobre a 

crise enfrentada pelos agricultores no que se refere ao preço ofertado pelo tabaco. Alertou, 

ainda, os fumicultores acerca de possíveis golpistas estarem ofertando valores “muito 

melhores” que “isso não está sendo praticado” no momento. Complementando na sequência 

que, recebeu denúncia de que alguns compradores de fuma estão vindo de fora da 

comunidade ofertando preço acima do valor que está sendo comercializado e que estão tendo 

dificuldades de receber. Advertiu, mais uma vez, a comunidade a se atentar a golpes que estão 

sendo aplicados, citando o exemplo da venda de um trator que na verdade estava sendo 

encaminhado para um desmanche. Externalizou agradecimentos ao Vereador Filipe e a 

secretaria de saúde, Isabel, os quais reconheceram seu trabalho, no sentido de que uma van 

será adquirida por meio de uma Emenda parlamentar no valor de R$ 190.000,00, postulada 

por este Vereador (Cristiano), em meados de 2018 ao Deputado Paulo Pimenta. Esclareceu 

que esta verba estava disponível desde o ano de 2018, mas que, em razão de burocracias, 



somente agora foi possível realizar os encaminhamentos pertinentes. Requereu a aqueles que 

lhe mau dizem, que esclareçam agora a comunidade a origem da referida van que chegará ao 

Município. Na sequência, falou acerca da polemica que envolveu uma senhora, a qual esta 

teria ajudado a eleger o atual prefeito, dizendo que este senhor costuma “virar as costas para 

quem lhes ajudou eleger”. Falou sobre o projeto que envolve as empresas de ônibus, 

proferindo que jamais será contra a algo que beneficiara a população, assim como os 

empresários. Falou ainda sobre o regime jurídico dos servidores públicos, dizendo que “se 

mexerem em um virgula estarei me manifestando contra “. Por fim, encerrou sua fala falando 

sobre o dia do amigo, dizendo que sua amizade só tem aumentado desde que se candidatou a 

vereador, assim como se colocou à disposição do povo. Vereador Darlei Iaroszewski: Iniciou 

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

falando acerca do dia do amigo felicitando seus amigos ou conhecidos por esta data, assim 

como externalizando seu abraço. Parabenizou o jovem produtor rural pelo seu dia, que 

ocorreu no dia 15 de julho do corrente ano. Na sequência, parabenizou, também, a todos que 

trabalham na saúde (em todas as funções), os quais sempre estão prontos para atender a 

urgência e a emergência, a fim de combater o corona vírus. Rogou força a esses profissionais, 

que se dedicam a cuidar da vida do outro. Desejou o alcance da vacina que será usada no 

combate ao Covid 19. Ato continuo, falou acerca da derrubada do veto ao seu projeto e da 

Vereadora Adriane, que trata das horas maquinas trabalhadas nos anos de 2019 – 2020, 

dizendo que pode haver algo que se faça em favor desses agricultores que fizeram uso deste 

serviço e não dispõe de renda para o pagamento, tendo em vista os reflexos da seca, bem 

como o contexto conturbado vivenciado pelos agricultores. De outra parte, falou acerca do 

empenho e depósito que foi encaminhado para secretaria de saúde no valor de R$ 100.000,00, 

a fim de combater o Covid 19, oriundos da Deputada Federal Francine Bayer, sendo que esta 

solicitação foi a seu pedido. Mencionou ainda sua preocupação com os procedimentos 

cirúrgicos que se encontram parados, em razão do contexto originado pela Pandemia. Relatou 

que, o PL referente ao uso das máscaras, deve ser analisado com prudência. Orientou ainda a 

comunidade a buscar o auxílio médico quando necessário, pois não se pode parar tudo em 

virtude da pandemia. Falou ainda sobre os banheiros da praça, o qual teria sido indicado por 

seu colega partidário e a época colega de bancada, Pablo. Por fim, deixou seu abraço e rogou a 

proteção de Deus sobre todas as famílias da comunidade. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de três de agosto 

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 de julho de dois mil e 

vinte.   
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