
 
ATA DA SEISCENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Quinta 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 Oficio n° 01/2020, de 

autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual solicita a retirada do Pedido de Providência n° 

09/2020 e do Pedido de Informação n° 08/2020 pois ambos perderam o objeto. Ato continuo, 

foram lidos os Projetos de Lei de origem do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 

23/2020, abre Crédito Especial no valor de R$194.228,92. Projeto de Lei n° 24/2020, abre 

Crédito Especial no valor de R$173.306,12. Dando seguimento, foi lido o Projeto de origem do 

Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 007/2020, autoria Vereador Professor Cacau, que 

dispõe a concessão de transporte de estudantes universitários do Município de Dom Feliciano. 

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

Municipal. Projeto de Lei n° 006/2020, acrescenta um (01) cargo de Assessor de Bancada, no 

Quadro de Cargos e Funções Públicas da Câmara de Vereadores de Dom Feliciano, da Lei n° 

2.176 de 03 de julho de 2007, aprovado por seis votos favoráveis e dois votos contrários. 

Pedido de Indicação n° 005/2020, de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, para que seja 

implantado no Município, aulas de Pilates para quem tem problemas de saúde e precisa de 

uma reabilitação física. Pedido de Informação n° 007/2020, de autoria da Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, total pago, até 20/04/2020, de precatórios que fazem parte da relação enviada 

pelo Executivo junto com o Projeto de Lei do orçamento onde foi aprovado R$600.000,00 para 

pagamento de precatórios de professores, bem como, lista dos que já foram beneficiados 

(exclui-se outros que por ventura foram pagos mas não sejam dos professores), valor 

atualizado da dotação e cronograma de pagamentos até o final do exercício desses precatórios 

com lista da ordem cronológica. Pedido de Providência n° 010/2020, de autoria do Vereador 

Cristiano José Studzinski, que solicita providência pelo Executivo Municipal junto a Secretaria 

responsável pela manutenção dos brinquedos da Praça da Casa da Cultura, onde existe uma 

espécie de ponte passarela no ar entre um brinquedo e outro e a mesma encontra-se os cabos 

arrebentados, correndo o risco de crianças caírem ao irem passar pela mesma. Pedido de 

Providência n° 011/2020, de autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, solicita Providência 

pelo Executivo Municipal junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que seja realizado 

serviço de patrolamento e encascalhamento na localidade de Caminho Novo, travessão que 

desce a estrada da Martiana até o seu Dioní, estrada esta, que passa pelo seu Almogenio, 

solicita a manutenção da mesma, devido ao descaso e as péssimas condições do referido 

trajeto. Pedido de Providência n° 012/2020, autoria do Vereador Cristiano José Studzinski, 

solicita providência pelo Executivo Municipal junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura, 

sobre o conserto nos seguintes veículos: caminhão caçamba wolksvagem worker 24-220 

trucado, placa: INV4849, caminhão caçamba ano 2007 e encontrasse muito tempo parado na 

oficina municipal, solicita também que se providencie o conserto da BOB CAT S185, maquina 

essa que encontrasse a mais de meio ano parada na oficina e é essencial em trabalhos de 

limpeza na cidade. Após o intervalo regimental, iniciou o Grande Expediente. Vereadora 



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

ouvintes de casa. Prosseguindo, parabenizou todos trabalhadores pelo Dia do Trabalho. Ato 

contínuo, leu uma mensagem em homenagem as mães já que não haverá outra Sessão ate o 

Dia das Mães. Dando seguimento, fez um pedido a toda comunidade de Dom Feliciano que 

avalie a postura dos Vereadores desde o primeiro ano do mandato, que a avaliação precisa ser 

feita durante todo mandato e não apenas no ano eleitoral. Prosseguindo, falou que não abrira 

mais mão dos prazos de nenhum Projeto vindo do Executivo porque está havendo um 

desrespeito por parte de Ccs com esta Casa Legislativa em ficarem postando criticas em 

horário de serviço.  Finalizou dizendo, que tem mais coisas a dizer só que não acha ser o 

momento ideal para tal ato e que em outra oportunidade irá falar. Vereadora Ana Claudia 

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

Prosseguindo, falou que o Leandro Lacerda agradece a patrolagem na Linha Datinha e aguarda 

um cascalho. Falou também, agradecendo o Vanderlei Araújo pela sugestão da indicação das 

aulas de Pilates. Dando seguimento, desejou um feliz Dia das Mães e que este ano não haverá 

o tradicional almoço na Vila Fatima e a bancada do PSDB que sempre esteve presente em 

todas as festas de comunidade sente falta desses encontros. Ato contínuo, disse que virá do 

Governo Federal oitenta mil reais para Dom Feliciano e que seja feita uma boa gestão desse 

dinheiro porque de nada adianta ter verbas se for usada para benefícios políticos e não pensar 

na população. Prosseguindo, deixou os parabéns para o PSDB de Dom Feliciano que completa 

vinte e quatro anos e apenas oito esteve no governo, diz ser muito bonito ver um Partido 

durar tempo assim sem estar no poder ocupando cargos, Partido que as pessoas não trocam 

sua postura nem seu caráter por nada e por isso se orgulha em fazer parte. Prosseguindo, 

falou que deve ser analisado quem são as pessoas que compunham os grupos partidários, se 

merecem a confiança da comunidade, falou que busca sempre ser transparente e que tem a 

honra de estar líder de bancada pelo quarto ano seguido e que se tiver que passar por cima de 

alguém para se promover jamais fará, falou que busca sempre a coerência. Finalizou lendo um 

texto que a fez refletir sobre a importância do partido em seu mandato. Vereador Cristiano 

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

Prosseguindo, disse ser uma alegria ver o Projeto para a compra da Van aprovado. Falou 

também, da sua preocupação com a estiagem e que os agricultores tem passado por dias 

muito difíceis, que muitas famílias não tem agua nem para o próprio consumo. Dando 

seguimento, disse da sua preocupação com a comercialização do tabaco e nosso Município. 

Prosseguindo, parabenizou todas as mães pele seu dia e que momentos junto delas devem ser 

sempre valorizados. Ato contínuo, disse ter informações que o Hospital esta sendo governado 

pelo Whatsap e que está recebendo reclamações sobre o funcionamento do Raio X. 

Prosseguindo, disse que gostaria de saber quem governa na Secretaria da Agricultura se é o 

Secretario ou o Cc. Dando seguimento, falou que espera que seja dada atenção na praça da 

Casa da Cultura e na Cruz do Imigrante já que tem cargo nomeado para tal fim. Falou também, 

que ninguém é obrigado votar igual nesta Casa e que sempre teve Projetos polêmicos, que 

para o Partido dos Trabalhadores o PTB não possui cargo nesta Casa por isso seu voto 

contrário no Projeto. Prosseguindo, falou que gostaria de saber da Vereadora Ana Claudia 

porque nas eleições de dois mil e dezesseis não apareceram votos para o candidato do PSDB. 

Finalizou dizendo, que não acha correto, outros órgãos ficarem enviando para a Câmara e para 

os Vereadores serviços que não são atribuídos para os mesmos. Vereador Darlei Iaroszewski: 

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



disse ficar feliz quando lhe falam que estão em casa ouvindo a Sessão e que isso é muito 

importante, falou que se preocupa com o distanciamento social e que foi falar com a 

Secretaria Isabel sobre números da saúde em nosso Município. Dando seguimento, disse que 

quando um trabalho é feito em conjunto e os Vereadores trabalham pelo povo o resultado 

com certeza será positivo. Prosseguindo, falou que o aparelho de Raio X é de alta qualidade e 

que podem acontecer erros porque é humano, mais o aparelho é de ultima geração e que da 

união dos nove Vereadores que foi adquirido o aparelho citado. Ato contínuo, disse ter ficado 

feliz em saber que a cobertura em frente a UBS será feita aonde vai beneficiar varias pessoas. 

Falou também, da sua preocupação com o aparelho novo de Ecografia que está parado porque 

o contrato com o profissional terminou. Prosseguindo, disse para as pessoas darem 

importância as medidas de prevenção, que se cuidem e se for necessário que procurem ajuda 

com os profissionais da saúde, mais que o essencial é seguir as medidas de prevenção que nos 

são passadas e que as pessoas reflitam sempre sobre o que é correto. Prosseguindo, 

parabenizou todos os trabalhadores pela passagem do seu dia. Finalizou, pedindo que todas as 

mães sejam abençoadas no seu dia. Vereador Filipe Torres Guimarães: Iniciou saudando o 

Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, parabenizou todos os  

trabalhadores e também a todas as mães e em especial a sua. Dando seguimento, falou do 

tamanho do prejuízo que a pandemia está causando, que a prefeitura tem dificuldades em 

comprar peças para maquinas, uma grande dificuldade também em comprar pneus porque o 

fabricante não está conseguindo comprar matéria prima entre outras peças também se 

encontra dificuldade na compra. Prosseguindo, falou que está sendo estudada a possibilidade 

de comprar um tanque inox para fazer entrega de agua nas casas necessitadas. Falou também, 

que com a janela de transferência aberta se filiou no PTB portanto tem direito em ter um 

Assessor na sua bancada assim como todos tem, e para os dois Vereadores que votaram 

contra falou que lança um desafio, se eles aceitam ficar sem assessor como ele, também abrirá 

mão mesmo sendo seu direito, assim serão três bancadas de economia nesta Casa. Em aparte 

regimental, o Vereador Cristiano disse respeitar a opinião do Vereador Filipe mais salientou 

que o PT tem cadeira nesta Casa através de eleição, diferente do PTB. Retomando, o Vereador 

Filipe falou, que o desafio de abrir mão do assessor segue lançado. Prosseguindo, falou da sua 

surpresa quando apareceu o nome do Vereador Cristiano em uma Emenda que ele próprio 

buscou. Em aparte regimental, o Vereador Cristiano falou estar ciente que não buscou a 

referida Emenda, que seu nome foi citado devido ser o único Vereador no PT na Casa. 

Retomando, o Vereador Filipe falou, estar tudo bem, só é bom comentar para esclarecer bem 

os fatos. Finalizou dizendo, que trabalhando as máquinas as vezes quebram, que as coisas 

acontecem. Vereador Osvair Alves da Silva: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, em aparte regimental, a Vereadora Ana 

Claudia Lesnik salientou, que a eleição passada a população já sabe o que aconteceu e que 

este ano haverá novas eleições e o seu Partido fará bonito nas urnas. Retomando, o Vereador 

Osvair disse, que a eleição de dois mil e dezesseis ficou no passado mais que este ano ela 

ocorrerá de forma correta e falou ao Vereador Cristiano que os Vereadores devem cuidar de 

verdade é do povo. Dando seguimento, falou da sua preocupação com a Pandemia que está 

horrorizando o País e o Mundo. Falou também, da sua preocupação com a estiagem e que fará 

uma indicação para que seja construído poços artesianos no interior e aproveitou para 

agradecer o Deputado Lucas pela Emenda que foi destinada a construção de um poço na 

Picada Grande. Prosseguindo, disse que o aumento de salario votado na ultima Sessão foi para 



a Assessora Jurídica e não para os Vereadores, porque se não teria votado contra já que 

sempre propôs economia nesta Casa e é o único que nunca ganhou diária. Ato Contínuo, 

parabenizou o Deputado Daniel pela Emenda para o Hospital São José e pela cobrança ao 

Secretario do DAER pelo conserto da RS350. Prosseguindo, disse que o Prefeito tem o poder e 

pode demitir e contratar e se houver apontamento quem responderá será ele. Prosseguindo, 

disse estar feliz por ter suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas enquanto Presidente 

desta Casa em dois mil e dezessete. Finalizou parabenizando todas as Mães pela passagem do 

seu dia. Vereador Professor Cacau: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos 

ouvintes de casa. Prosseguindo, falou do seu Projeto Carona Universitária que muitos Projetos 

são feitos ouvindo a população. Dando seguimento, falou que a Pandemia é uma coisa jamais 

vista e que o Senado aprovou e deverá vir mais de dois milhões de reais para o nosso 

Município. Falou também, ser critico ao Governador do nosso Estado, mais elogiou o mesmo 

pela forma que vem lidando com a situação e que será repassado aos alunos em cestas básicas 

o que seria gasto em merenda escolar, já que não esta tendo aula o Estado resolveu fazer esse 

repasse para os alunos. Ato contínuo, disse ter sido contrario a criação da bancada para o PTB 

porque seu Partido entende ser irregular, mais se todos lideres de bancada aceitarem ficar 

sem assessor ele também será favorável. Prosseguindo, disse que o Vereador Osvair foi feliz 

em colocar que as vezes se erra e as vezes se acerta e que sempre se precisa ter cuidado de 

falar algo de alguém, que sempre precisa ter coerência porque a politica esta sendo levada 

para o lado pessoal e isso não é bom. Finalizou parabenizando todas as mães pela passagem 

do seu dia. Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou da sua preocupação que o Presidente 

da República ainda não sancionou o Auxilio Emergencial para os agricultores e categorias 

elencadas e devido isso não estão conseguindo se enquadrar nas regras porque não existem 

regras para agricultores no aplicativo e mostrou sua indignação com esse fato. Dando 

seguimento, falou que em meio a estiagem a noticia boa é que já foi emitida uma resolução 

em que quem possui financiamentos com os bancos poderá prorrogar para o ano seguinte e 

há possibilidade para quem possui Crédito Custeio de ser parcelado de cinco a sete  anos. 

Prosseguindo, disse que respeita a historia da militância do Partido dos Trabalhadores inclusive 

já fez campanha para o Prefeito Clenio. Prosseguindo, disse achar ser justo o PTB ter a sua 

bancada nesta Casa tendo em vista que todos os outros Partidos também tem , disse que o PL 

também não tinha Bancada e agora já tem então aonde está a coerência disto, que falam 

sobre o fato da equiparação salarial da Assessoria Jurídica mais o fato de ano passado ter sido 

contratado uma Assessoria e pago alto valor é no  mínimo inexplicável. Finalizou desejando 

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

a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de dezoito de maio 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, quatro de maio de dois mil e vinte.            
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