
ATA DA SEISCENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES 

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

minutos, realizou-se a Seiscentésima Décima Primeira 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 do Ofício 

904/2020, de autoria do deputado Lucas Redecker, que se refere à produção de fumo em Dom 

Feliciano. Dando seguimento, foram lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do Poder 

Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 44/2020, que dispõe sobre alterações na Lei n° 3067, de 

07 de março de 2014 e dá outras providências, Projeto de Lei n° 47/2020, que abre crédito 

suplementar no valor de R$ 245.615,46, Projeto de Lei n° 48/2020, que autoriza o Município a 

contratar servidor temporário, os quais restaram todos aprovados por unanimidade. 

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

049/2020, que abre crédito especial no valor de R$ 563.666,00, Projeto de Lei n° 050/2020, 

que abre crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00, Projeto de Lei n° 051/2020, que 

dispõe sobre alteração na Lei n° 4.150 de 22 de janeiro de 2020 e dá outras providências, 

Projeto de Lei n° 052/2020, que dispõe sobre alteração na Lei n° 4.153 de 22 de janeiro de 

2020 e dá outras providências. Dando seguimento, foram lidos os Projetos de origem do Poder 

Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 018/2020, de autoria Vereador Cristiano José 

Studzinski, que dispõe sobre a isenção de cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano – 

IPTU aos idosos, Projeto de Lei n° 019/2020, de autoria Vereador do Professor Cacau, que 

determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários nas agências 

bancárias situadas no território do município de Dom Feliciano em tempo de pandemia e dá 

outras procidências, Projeto de Lei n° 020/2020, de autoria Vereador do Professor Cacau, que 

reconhece a prática da atividade e do exercício físico, ministrado por profissional de educação 

física como essencial para a população de Dom Feliciano, em estabelecimento prestador de 

serviço destinado a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas 

ou catástrofes naturais. Prosseguindo, foram lidos, discutidos e votados os Vetos impostos 

pelo Sr Prefeito Municipal ao Projeto de Lei do Legislativo de n° 013/2020, que define as 

atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional de que trata o artigo 

81 da Lei n° 702, de 30 de março de 1990, que institui o Regime Jurídico dos servidores 

Públicos do Município de Dom Feliciano, e ao Projeto de Lei 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, os quais restaram todos rejeitados por 

unanimidade. Prosseguindo, foi lido, discutido e votado o Projeto de origem do Poder 

Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 46/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção facial no combate à pandemia causada pelo SARS – COV- 2 (Covid19), 

institui penalidades, regulamente procedimento a ser adotado aos casos de penalização e das 

demais medidas, o qual foi rejeitado por cinco votos contrários e quatro votos favoráveis. 

Dando continuidade, foram apreciados o Pedido de Providência n° 26/2020, de autoria do 

Vereador Cristiano José Studzinski, que sejam tomadas providências na localidade do Faxinal, 

estrada que liga a propriedade do senhor Adão Deroci Rodrigues Vargas com manutenção e 

reabertura de estrada de aproximadamente 1, 580 km, próximo ao seu Avalon também 

próximo ao Cerro do Pompilho, entrada essa que este senhor relatou que possui 04 filhos, 03 



crianças já estudando e precisa tirar estas crianças até a estrada geral para pegar o ônibus, 

com o seu próprio veículo, Pedido de Indicação nº 12/2020, de autoria do Vereador Professor 

Cacau, que o Legislativo e Executivo se unam para intervir junto ao DAER, solicitando a limpeza 

e manutenção do acostamento da ERS-350 que liga Dom Feliciano á Chuvisca, Pedido de 

Indicação nº 13/2020, de autoria do Vereador Professor Cacau, que indica a criação de rota 

turística para ciclistas no município de Dom Feliciano, incluindo a cidade e o interior, como 

também a colocação de placas de sinalização nestes locais e se possível intervenção para que 

sejam colocadas na ERS, que liga o município a cidades de Chuvisca e Camaquã, os quais, após 

lidos e discutidos, foram apreciados por unanimidade. Na sequência, foi lido o ofício, oriundo 

da comissão da Frente Parlamentar de Defesa do Produtor Rural que será encaminhado a 

todas as fumageras da região, a fim de demonstrar a atual situação vivenciada pelos 

fumicultores da comunidade (preço baixo ofertado pelo tábaco e aumento no valor dos 

insumos), bem como objetivando uma atenção especial das firmas de fumo frente à situação 

descrita no referido documento. 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 iniciou falando acerca do golpe que alguns agricultores 

sofreram ao realizar a venda de seu fumo, uma vez que não receberam o pagamento. Referiu 

que solicitou a procuradora jurídica desta Casa, que análise o caso referido, a fim de buscar o 

ressarcimento junto a empresa que não efetuou o pagamento, bem como solicitou a advogada 

que faça um preço acessível aos agricultores lesados. De outra banda, falou acerca da 

finalidade das emendas impositivas, parlamentares e recursos próprios dos Município oriundas 

deste mandato. Relatou que em meados de 2017, quando na Presidência desta Câmara 

repassaram a quantia de R$ 112.000,00 a fim de construir calçamento no bairro São Francisco, 

na Rua 09 de dezembro, bem como a quantia de R$ 100.000,00 gasto com o calçamento da 

Rua Vespaziano Correa, obras essas executadas pelo Executivo. Ainda, mencionou a Emenda 

Impositiva no valor de R$ 20.000,00, que será destinada ao calçamento da Rua 12 de abril, 

localizada no bairro São Francisco. Referiu que o calçamento está em andamento na Rua Dos 

Imigrantes, sendo que o recurso usado foi pleiteado pelo PSDB. Ademais, relatou que os 

Deputados Federais Lucas e Daniel, do partido do PSDB, encaminharam recentemente a 

quantia de R$ 437.000,00 para saúde de Dom Feliciano. Na sequência, requereu a Secretaria 

de obras, o conserto de uma ponte localizada no Passo das Capivaras. Ato continuo, noticiou o 

início da construção de uma ponte que liga o Tigre com o Cerro dos Coqueiros, da mesma 

forma que será consertado uma outra ponte próxima ao local referido, consoante a diálogo 

realizado com o Prefeito desta Cidade. Destarte, mencionou as Emendas Impositivas 

destinadas por este Vereador, sendo que em meados de 2018, o referido destinou a quantia 

de R$ 12.500,00 para Associação da Ponte do Sútil, da mesma forma que destinou o igual 

quantia a Associação da Zona dos Lopes. Ainda, referiu que destinou o valor de R$ 6.900,00 

para Associação Gaspar Simões, e R$ 20.000,00. Por fim, agradeceu atenção de todos, e 

ressaltou que as sessões voltarão a ser transmitidas após transcorrer o período eleitoral. 

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

ouvintes de casa. Prosseguindo, agradeceu ao Deputado Marlon Santos, o qual atendeu o 

pedido deste Vereador e destinou a saúde a quantia de R$ 150.000,00. De outra parte, 

informou que o Tabelionato mudou de endereço, estando localizado na Rua 13 de maio. Na 

sequência, mandou abraços aos representantes da educação e aos meninos representantes do 

esporte, sendo que na mesma oportunidade agradeceu aos meninos que participaram de sua 



“live”. Na sequência, agradeceu a seus colegas vereadores que lhe acompanharam votando 

pela retirada do regime de urgência do PL que trata da suspensão dos contratos dos servidores 

municipais. De outra parte, solicitou ao dono da Lotérica que seja prestado um atendimento 

cordial com os usuários, assim como ressaltou que criou um projeto de lei a fim de regularizar 

as filas nos bancos. Na sequência, falou acerca do projeto de lei que trata das máscaras, 

oportunidade em que justificou seu voto favorável, em razão de ter sido procurado por 

algumas pessoas demonstrando a favor do projeto, visando uma melhor prevenção contra o 

Covid-19. Ato continuo, disse que por meio da educação e do esporte é possível haver 

mudanças, referiu ainda que em virtude da aprovação do novo FUNDEB, certamente haverá 

melhorias nos referidos setores, ainda que se atravesse tempos difíceis. Por fim, sugeriu a 

comunidade que análise o trabalho de seus candidatos, a fim de verificar se ao menos houve 

tentativa de honrar seus planos de governos, bem como desejou um grande abraço a 

comunidade e se colocou à disposição de todos. Vereador Tiago André Szortyka: Iniciou 

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

sua ausência na sessão anterior, tendo visto seu quadro de saúde naquele momento e 

agradeceu às mensagens recebidas dos amigos. Na sequência, falou acerca do projeto de lei 

das máscaras, o qual não restou aprovado, esclarecendo o seu posicionamento favorável. Isso 

porque, o referido projeto segue os moldes do decreto Estadual, bem como de que a multa 

seria precedida de advertência. Referiu que a maioria das pessoas tem a máscara, e que os 

estabelecimentos comerciais veem adotando as medidas necessárias a fim de proteger seus 

clientes do Covid-19. Contudo, disse existir uma minoria que não acredita nas complicações do 

vírus em questão e que esta atitude acaba refletindo por exemplo em não seguir as 

orientações de prevenção. Disse que esta atitude coloca o outro em risco, questionando a 

falácia da empatia. Em razão de tudo isso, entendia pertinente a aprovação do projeto. Além 

disso, referiu sempre ser contra o fechamento do comércio, pois uma vez que haja bandeira 

vermelha neste Município, são fechados poucos comércios, os quais deixam de vender e logo 

coloca em risco o emprego de muitos. Nesse sentido, desejou a sensibilidade daqueles que 

não vem usando que passem a fazer o uso da máscara. De outra parte, agradeceu a aprovação 

de dois projetos de lei de sua autoria, (quais seja a nomenclatura de determinada Rua e o 

arquivamento de dívidas fiscais prescritas, este último também de autoria da Vereadora 

Adriana). Ainda desejou feliz dia dos pais a comunidade. Mais uma vez, mencionou a 

importância do uso da mascara e externalizou o seu ponto de vista favorável ao projeto de lei 

das mascaras, ainda que rejeitado pela maioria. Na sequência, falou acerca do calçamento de 

ruas do Município, referindo que em razão da situação atípica vivenciada, as emendas 

impositivas oriundas de sua parte serão realocadas em favor da infraestrutura do Município. 

Da mesma forma que, no que tange ao interior, noticiou que segundo o Secretário de 

Infraestrutura do Estado, este Município receberá a quantia de cerca de R$100.000,00, a fim 

de realizar o recapeamento das estradas, em virtude da estiagem vivenciada por esta 

Comunidade. Por fim, desejou um boa noite a todos. Vereadora Adriane Almeida de Souza: 

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

agradeceu aos seus colegas Vereadores pela derrubada do veto ao projeto de lei que trata 

acerca da insalubridade dos profissionais de saúde. Falou ainda, acerca dos Projetos Leis, que 

tratam sobre a suspensão dos contratos de professores e serventes, referindo ser contra a 

suspensão. Ademais, referiu que, nos moldes em que os referidos projetos chegaram até esta 

casa, uma vez aprovando-os seriam como dar carta branca ao Executivo fazer “o que quiser”. 



Justificou o interesse, ainda que voto vencido, da retirada do regime de urgência, visto que 

desejava conversar com o Prefeito a fim de encontrar uma decisão mais viável ao caso em 

questão. Além disso, entende que as pessoas mais prejudicas com os reflexos destes Projeto 

de Lei, seria as serventes, uma vez que os professores permanecem em atividades remotas, 

mesmo que não se tenha ciência de por quanto tempo. Referiu, que os referidos Projetos 

devem ser analisados com cautela, porquanto possivelmente cerca de 50 famílias seriam 

atingidas por está decisão, sendo que a renda oriunda deste contrato poder ser o único meio 

de subsistência dos interessados. Neste sentido, esta Vereadora afirmou que vai procurar mais 

uma vez, o Prefeito, a fim de encontrar outra decisão menos gravosa e sugerir a realocação 

das serventes em outras secretarias. De outra parte, reiterou mais uma vez, o pedido de 

manutenção da “ponte da Capivara”, ainda que tenha conhecimento que o Executivo esteja 

providenciando o material para reforma. Por fim, desejou uma boa noite e desejou feliz dia 

dos pais a todos. Vereadora Ana Claudia Lesnik: Iniciou saudando o Presidente, os colegas 

Vereadores e aos ouvintes de casa. Prosseguindo, falou acerca dos projeto de lei que se 

referem a suspensão dos contratos dos servidores Municipais, informando que em reunião 

com a Secretaria de Educação, ficou esclarecido a necessidade de aprovação dos referidos 

projetos, visto que viabilizaria a renovação dos contratos. Ademais, esta vereadora externaliza 

preocupação com as primeiras colocadas no processo seletivo, dizendo que será buscado 

qualquer meio que seja possível o pagamento de salários. Na sequência, disse que iria fazer 

seu pronunciamento de máscara, a fim de demonstrar seu posicionamento favorável ao uso. 

Nesse sentido, esclareceu que votou contra a multa de que se trata no projeto de lei das 

máscaras, referindo que a grande maioria das pessoas faz o uso da mascara e que entende não 

ter sido esgotado todas as possibilidades de conscientização. Dando seguimento, citou a frase 

oriunda do Presidente do PSDB “todo dia eu acordo e penso, que os sonhos nada mais são do 

que o principal combustível que nos alimentam para que possamos seguir lutando por dias 

melhores e momentos melhores. Toda pessoa tem o direito de sonhar, e eu sonho com uma 

cidade melhor, mais organizada e que o mínimo necessário seja oferecido. O poder de 

transformação está em nosso empenho em nosso respeito em nossas ações e cada um tem 

uma missão na vida e Deus nos ensina que tudo tem sua hora, tempo e momento”. Ato 

continuo, falou acerca do dia dos pais, dizendo que aprendeu com seu genitor a saber ouvir e 

lidar com ideias diferentes e acatar o que for bom. Referiu que ao longo dos 4 anos de 

mandato, muitos pedidos e projetos foram analisados, a exemplo disso, citou o projeto de lei 

de sua autoria, envolvendo pacientes de fibromialgia. Na oportunidade, externalizou sua 

insatisfação quanto a não terem dito origem do projeto de lei. Ato continuo, mencionou suas 

atividades na câmara (como 19 pedidos de providências e 48 indicações), ressaltando alguns, 

como o aumento no vale refeição dos servidores púbicos, que diga- se de passagem foi criado 

no governo do PSDB, sendo que atualmente encontra-se bastante defasado. Dando 

seguimento, falou acerca do aumento na diária dos motoristas, mais uma vez mencionou que 

na gestão do PSDB, deu aumento de 80% para as menores classes da prefeitura, não sendo 

isso mais possível, pois na gestão anterior do atual Prefeito, houve uma reforma administrativa 

inviabilizando esta modalidade. Na sequência, citou alguns de seus pedidos como, solicitou o 

oferecimento  de pilates para aqueles que possuem indicação médica, o qual não logrou êxito, 

solicitou a realização de uma quadra de vôlei, nos fundos do ginásio, solicitou instalação de 

bebedouros na Secretaria de saúde, pois eventual necessidade de água deveria pegar no 

banheiro,  solicitou um fraldário, a fim de auxiliar as mães que vem para a cidade com bebês e 



tem que passar o dia pela cidade, sendo que está vereadora propôs dar o referido fraldário, 

contudo não houve aceitação. Ainda, solicitou um espaço para som automotivo, pensando na 

juventude, o que até o momento não houve manifestação a respeito. Por outro lado, solicitado 

e atendido, foi realizado sessões no interior deste Município e obviamente foi bastante 

construtivo. Ademais, solicitou o aumento de 15 min nas “emeis”, a fim de possibilitar as mães 

que pudessem pegar seus filhos, o que se quer foi discutido. Solicitou ainda, o desdobramento 

em favor das psicólogas, visto que há significativa demanda de trabalho, o qual não houve 

êxito. Requereu em outra oportunidade o retorno da coleta seletiva do lixo, relembrando que 

na gestão tucana, 14 famílias tiravam o seu sustento da reciclagem. Solicitou, também, a 

disponibilização do WIFI nos prédios públicos, o que não foi atendido. Relatou ter 10 projetos 

de leis aprovados, bem como 17 pedidos de informação. Além disso, citou uma série de obras 

realizadas na gestão tucana. Por fim, agradeceu a todos que acompanharam as sessões, e 

sobretudo pelo reconhecimento da comunidade pelo seu trabalho prestado. Referindo haver 

coerência em seu discurso. Encerrou sua fala, desejando feliz dia dos pais, especialmente para 

o seu genitor que é seu grande mentor e na sua concepção o melhor prefeito que Dom 

Feliciano já teve. Vereador Celso Roberto Jeske: Iniciou saudando os colegas e aos ouvintes de 

casa. Prosseguindo, falou acerca dos debates de ideias que é pertinente. Referiu que é 

indiscutível o uso da máscara. Mencionou sua conversa com determinada pessoa que trabalha 

em funerária, o qual disse haver diminuído o número de mortes, talvez seja em razão de não 

haver festas o que evita eventual acidente, e até mesmo a redução da circulação dos idosos. 

Falou acerca da discussão realizada sobre o Projeto das máscaras, referindo que o debate se 

deu no que se refere a multa em si. Sugeriu que se faça ações continuadas no sentido de 

ofertar mascaras novas para aquelas pessoas que estão com a referida proteção velha ou suja, 

que as pessoas nas filas de bancos sejam orientadas a manter a distância. Falou acerca da 

suposta incapacidade do Município em realizar a abordagem em eventual aglomeração, 

entendendo que o Decreto Estadual da embasamento legal para esse fim. Reiterou mais uma 

vez, que é indiscutível o uso da máscara e no que tange o projeto que trata este assusto, foi 

votado contra referente a multa. Afirmando que devem realizar ações de conscientização 

diversas de multa. De outra banda, falou acerca do DAER, que não vislumbra atitudes do 

referido. Referente ao Tabaco, mencionou a iniciativa da comissão da frente parlamentar, 

referindo o ofício que será encaminhado as fumageras, a fim de solicitar apoio aos 

agricultores. Disse que, assim que abrirem os aeroportos, possivelmente haverá uma melhora, 

visto que facilitará o reconhecimento do produto, objetivando a comercialização do fumo. 

Entende que deveria existir uma secretaria voltada para a agricultara, a fim de que esta 

buscasse inovações e melhorias para essa classe. Falou ainda, sobre o calçamento da Rua dos 

Imigrantes, obra oriunda de emenda parlamentar dos tucanos, sendo que esta obra já dura 

cerca de 04 anos. Por fim, agradeceu a atenção de todos e desejou um boa noite. Vereador 

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

de casa. Prosseguindo, externalizou a satisfação de poder falar e agradecer a aprovação de 

projetos, como por exemplo a Câmara Mirim, Espaço Cidadão, Aluno no dez, programa de 

incentivo a doação de sangue a servidor público, doação de medicamentos, hortas escolares 

comunitárias, Dia do Fumicultor entre outros. Mencionou que cerca de 8 projetos de leis, 

restaram aprovados e sancionados neste Município. Relembrou as emendas encaminhadas 

para este Município, viabilizando assim, a compra de uma VAN, no valor de R$ 190.000, 00, 

emenda esta solicitada por este vereador ao Deputado Paulo Pimenta. Oportunidade, em que 



externalizou sua insatisfação pelo não reconhecimento da origem da referida emenda pelo 

Executivo. Solicitou que mencione o trabalho do Partido dos Trabalhadores, não o 

“soneguem”. Falou acerca das emendas encaminhadas para o hospital, mencionando que no 

dia 21/11, foi encaminhado a emenda parlamentar na quantia de R$ 200.000,00, oriundas do 

Deputado Paulo Pimenta, bem como a quantia de R$ 160.000,00, oriundo do Deputado 

Henrique Fontana. Ademais, falou acerca do Projeto das Mascaras, esclarecendo que a 

discussão é referente a multa, e não o uso da referida proteção. Dando seguimento, referiu 

haver sonegação da informação no sentido de informar qual a origem da verba que se realiza 

determinada obra. Parabenizou o trabalho realizado pelo Partido dos Trabalhadores na pessoa 

do Vice-Prefeito Régis, a fim de reconhecer o trabalho prestado por este grupo. Mencionou a 

obra da Rua General Osório, que esta sendo realizado com verba destinada pelo Deputado 

Henrique Fontana. Disse que esta disponível para contribuir, pois nunca trancou projeto, visto 

que sempre se busca melhorias para esta Cidade. Demonstrou sua satisfação em poder falar, e 

agradeceu ao Presidente a oportunidade. Na sequência, falou acerca do Projeto que trata da 

suspensão dos professores e das serventes, dizendo ser complexo. Ato continuo, parabenizou 

o Executivo por aproveitar as Emendas Impositivas, em meados de 2017 e 2018, sendo 

realizado as obras de saneamento básico na Rua da Associação, da mesma forma que realizado 

a referida obra no Beco Imigrante do “nosso amigo Osmar ”. Ademais, falou sobre a Emenda 

Impositiva deste ano, a qual foi usada para compra de brinquedos e melhorias da Escola Padre 

Constantino. Ressaltando que se devem parabenizar as obras realizadas quando efetivamente 

feita, da mesma forma que se devem apontar os erros. Reforçou, que o PT como um todo 

permanece trabalhando e que certamente este partido terá candidato a Prefeito neste pleito 

eleitoral. Encerrou sua fala agradecendo a todos e desejando uma boa noite.  Vereador Darlei 

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

Prosseguindo, externalizou palavras de esperança, tendo em vista o inicio de mais um mês. 

Destarte, falou acerca do projeto de lei das mascaras, referindo ser contra a multa do caso em 

tela. Na sequência, citou as orientações de prevenção contra o Covid- 19, como o uso das 

mascaras, a lavagem das mãos e o distanciamento entre as pessoas. Parabenizou o comercio, 

assim como, os representantes da saúde. Mencionou que votou favorável ao projeto de lei que 

abre seleção para médico com destino ao USF da localidade de Faxinal. Orientou a 

Comunidade a se conscientizar, sendo seus próprios fiscalizadores, e sempre que possível 

optar pelo contato telefônico. Reiterou que, no que tange o PL das mascaras é contra a multa, 

contudo o uso da mascara é indispensável. Na sequência, falou acerca das emendas 

impositivas, mencionando a UBS, a qual destinou de sua parte, assim como o vereador 

Professor Cacau, a saúde para fins de melhoria no local, como a realização de um pavilhão, a 

colocação de bancos, objetivando um melhor acolhimento das pessoas que usam deste órgão.  

Além disso, falou acerca do valor destinado por este vereador, ao calçamento da Travessa 

Uruguai, localizada no bairro São Francisco. Ato continuo, disse ter sido atendido na maioria de 

seus pedidos solicitados ao Executivo. Falou acerca da melhora no Raio X realizado por meio 

do Hospital Municipal, sendo que a referida melhora é oriundo de emendas de todos os 

vereadores. Lamentou que projeto de lei que tratava do corpo de bombeiros voluntário não 

restou aprovado. Registrou que no dia 28 de julho é o dia do agricultor, parabenizando na 

sequência, e citando os problemas que esta classe vem enfrentando. Desejou sucesso e êxito a 

secretária de Saúde a fim de conseguir o médico para a região da localidade de Faxinal, 

objetivando atender as necessidades daquela comunidade neste sentido. Dando seguimento, 



parabenizou os pais pelo seu dia especial, pedindo benção divina, especialmente a família 

como um todo. Proferiu palavras incentivando a gratidão pela vida e a demonstrar a amor 

pelos familiares. Por fim, requereu a bênção da Padroeira deste Município a todos.  Vereador 

Filipe Torres Guimarães: Iniciou saudando o Presidente, os colegas Vereadores e aos ouvintes 

de casa. Prosseguindo, falou acerca da rejeição do projeto de lei n° 46/2020, lamentando, pois 

o objeto da referida norma não é multar as pessoas, esclarecendo que teria uma conversa 

inicial caso alguém fosse abordado pela fiscalização. Referindo não haver suporte jurídico, caso 

ocorra eventual aglomeração. Além disso, falou acerca dos projetos de leis que tratam da 

questão da suspensão dos contratos dos professores e serventes, referindo que não votados 

até o dia 14, estes contratos não poderão ser renovados. Visando a votação imediata, 

pretende solicitar uma sessão extraordinária. Na sequência, falou acerca das obras realizada 

com emendas impositivas, ressaltando que não citará nome dos vereadores envolvidos nas 

emendas, os quais estariam englobados no caso em si. Ademais, disse que não concorda com o 

vereador que referiu que após 04 anos está sendo realizada obra na Rua dos Imigrantes, pois 

desde 2013 estava à disposição do Município a quantia oriunda do PSDB no valor de R$ 

750.000,00, sendo que só em 2017 se deu encaminhamento no projeto a fim de iniciar as 

obras. Ademais, disse que se perdeu a quantia de R$ 250.000,00, em razão do período de 

tempo que o dinheiro ficou “parado”, bem como uma serie de desencontros eventuais. Referiu 

que talvez se não fosse pela eficiência do Prefeito poderia de perder o restante da emenda.  

Na sequência, citou especificamente os quilômetros de obras realizadas nesta Comunidade, 

entre 2017até o presente momento, “totalizando 17.590 m²”. Mencionou ainda, de forma 

detalhada acerca das calçadas efetivamente realizadas no Município, totalizando 2.420 m. Da 

mesma forma, citou detalhadamente a quantia de canos gastos em obras realizadas em várias 

Ruas da cidade, pelo Executivo. Ato continuo, mencionou uma galeria que fica localizada na 

Rua Ivo Mainardi, oriunda de uma emenda impositiva destinada por este Vereador no valor de 

R$70.000,00. Referiu o conserto de 29 pontos de esgoto que fora resolvidos no bairro São 

Francisco. Falou acerca da iluminação da cidade e do interior que esta muito “boa”. Disse que 

desde que iniciou seu trabalho junto à prefeitura, atualmente é a que esta melhor no que 

tange a retirada de lixo.  Mencionou a construção de novos abrigos ou consertos nos 

existentes, lixeiras do Município, bueiros e pontes, todos especificados a quantidade de cada 

obra. Falou ainda, sobre o calçamento da quadra da Rua General Osório, e que será calçada a 

Avenida Carlos Barbosa (saída para Federal), assim como a Rua do Jeep Club, as quais pretende 

calçar até o fim do ano. No que se refere à saúde, mencionou que se adquiriram três 

ambulâncias novas, sendo duas UTIS móveis, um micro-ônibus novo, quatro veículos, uma van, 

os quais todos foram especificados os valores pagos individualmente por este vereador. Falou 

acerca de aquisição de equipamentos para atenção básica e para as quatro Unidade de Saúde 

Básica e para prédio da secretaria, aquisição de equipamentos para a transformação de duas 

ambulâncias UTIS, aquisição de um aparelho de ecografia, compras de equipamentos dos 

agentes municipais de saúde (tablets), aquisição de equipamento de raio x digital e todos os 

seus pertences, aquisição de cadeira odontológica, sendo que o vereador especificou o valor 

investido em  cada equipamento. Por fim, referiu as emendas que este vereador pleiteou junto 

a seus deputados, mencionando especificamente o valor e qual seria a finalidade da referida 

emenda. Encerrou sua fala desejando um feliz dia dos pais a todos. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada na data de 

dezessete 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, 

três de agosto dois mil e vinte.   

     

 CELSO ROBERTO JESKE                                                                  ADRIANE ALMEIDA DE SOUZA 

           Presidente                                                   Secretária 

  


