
ATA DA SEISCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE 

VEREADORES 

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

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

Presidente informou que por motivos de saúde o Vereador Filipe não se fez presente na 

referida reunião. Prosseguindo, 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. Dando sequência, o Presidente solicitou a 

Secretária que fizesse a leitura do Edital de Convocação 01/2020, que convoca a população 

para Audiência Pública Eletrônica, a fim de apresentar proposta de Projeto Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDC) para o exercício de 2021, em data e local especificado no documento 

referido. Na sequência foram lidos, os Projetos de Lei do Poder Executivo Municipal, Projeto 

Lei n° 53/2020, que abre crédito especial no valor de R$ 47.520,00, Projeto Lei n° 54/2020, que 

abre crédito especial no valor de R$ 52.704,92, Projeto Lei n° 55/2020, que abre crédito 

especial no valor de R$ 300.000,00. Dando seguimento, foram lidos os Projetos de origem do 

Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 0021/2020, de autoria da Vereadora Adriane 

Almeida de Souza, que autoriza o Poder Executivo a distribuir cestas básicas a agricultores, que 

não sejam beneficiários da bolsa família, por um período de 60 dias, em razão do decreto de 

emergência da estiagem e calamidade pública ocasionada pela pandemia do Covid-19, Projeto 

de Lei n° 0022/2020, de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, que autoriza o Poder 

Executivo a distribuição de cestas básicas aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de educação básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública 

ocasionada pela pandemia do Covid-19. Prosseguindo foi lido e discutido o Projeto de Lei do 

Legislativo de n°0018/2020, de autoria do vereador Cristiano Studzinski, que dispõe sobre a 

isenção de cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU aos idosos, o qual restou 

arquivado em virtude da existência da Lei 1.476/2002, que regula o mesmo objeto do projeto 

em questão. Dando seguimento, foram lidos, discutidos e votados a Emenda Modificativa, de 

autoria do Vereador Professor Cacau, ao Projeto de Lei n° 051/2020, de origem do Poder 

Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração na Lei n° 4.150 de 22 de janeiro de 2020 e dá 

outras providências, e a Emenda Modificativa, da mesma forma de autoria do Vereador 

Professor Cacau, ao Projeto de Lei n° 052/2020, de origem do Poder Executivo Municipal, que 

dispõe sobre alteração na Lei n° 4.153 de 22 de janeiro de 2020 e dá outras providências, os 

quais ambos os projetos de lei foram rejeitados por unanimidade, bem como as referidas 

emendas restaram rejeitadas por oito votos contrários e um a favor. Prosseguindo, foram 

lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 

n° 49/2020, que abre crédito especial no valor de R$ 563.666,00, Projeto de Lei n° 50/2020, 

que abre crédito suplementar no valor de R$100.000,00, os quais restaram todos aprovados 

por unanimidade. Na sequência, foram lidos, discutidos e votados os Projetos de origem do 

Poder Legislativo Municipal, Projeto de Lei n° 0019/2020, de autoria do Vereador 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° 0020/2020, 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, os quais restaram todos 

aprovados por unanimidade. Dando seguimento, foi lido, discutido e votado, o Projeto de 

Resolução de mesa n° 02/2020, que autoriza a Câmara de Dom Feliciano a transferir a data da 

Sessão Ordinária, o qual restou aprovado por unanimidade. Na sequência, foram apreciados o 

Pedido de Providência n° 0027/2020, de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, que seja 

realizada uma manutenção, na estrada Faxinal no trecho que liga à ponte da Cachoeira, pois 

relato de moradores está em péssimas condições de trafegabilidade, Pedido de Providência n° 

0028/2020, de autoria da vereadora Ana Claudia Lesnik, que seja realizada uma manutenção, 

referente a um aterro na ponte da Costa do Xavier, próximo ao Sr Leci, Pedido de Indicação nº 

0014/2020, de autoria dos Vereadores Ana Claudia Lesnik, Celso Roberto Jeske, Osvair Alves 

da Silva, Darlei Iaroszeski e Cristiano Studzinski, demonstrando que os Vereadores acima 

mencionados não são contra o uso de máscara e sim contra a aplicação de multas as pessoas 

que não estiverem usando. No mesmo documento indicaram que parte dos recursos 

destinados para combater a Covid- 19, no Município de Dom Feliciano, seja aplicada como 

maneira preventiva e como indicação apresentaram sugestões especificadas no referido 

pedido de indicação (n° 14/2020), Pedido de indicação n° 0015/2020, de autoria da Vereadora 

Ana Claudia Lesnik, que sejam instaladas lixeiras apropriadas para depósito de lixo, na 

localidade de Capim Branco, as margens da RS- 350, e também seja disponibilizada uma 

fiscalização mais rigorosa no local, para que pessoas não descartem lixo onde não devem. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será 

realizada na data de oito de setembro 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, dezessete de agosto de dois mil e vinte.   
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