
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CAMARA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO. 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quarenta 

e cinco minutos, sobre a presidência do Vereador Professor Cacau, realizou-se a 

qüinquagésima septuagésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores. Dando inicio aos trabalhos o senhor Presidente perguntou aos vereadores 

presentes, se os mesmos possuíam cópia da ata da sessão do dia dezessete de setembro, 

de dois mil e dezoito, os quais informaram que sim, prosseguindo o presidente colocou 

a referida ata em discussão e votação a qual foi aprovada por todos os vereadores 

presentes. Dando prosseguimento o Senhor presidente informou os vereadores que a 

vereadora Adriane Almeida de Souza não pode se fazer presente, mas enviou atestado 

médico o qual justificou sua ausência. Dando prosseguimento o Presidente solicitou que 

a Secretária Vereadora Ana Cláudia Lesnik, procedesse à leitura do convite para a festa 

a ser realizada na Comunidade de Maximiliano Kolbe. Dando prosseguimento o 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura de oficio interno o qual informa a mesa da 

casa o nome do novo líder partidário, do Partido Social Brasileiro, que a partir desta 

data é o Vereador Tiago Szortyka, visto que os demais permanecem os mesmo. Dando 

prosseguimento o Presidente solicitou que fosse lido o projeto de lei do Poder Executivo 

de número setenta, de dois mil e dezoito, e a seguir foi lido a Justificativa do respectivo 

projeto de Lei. Dando prosseguimento o Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de 

Lei do Poder Executivo Municipal de número setenta e um, sendo lido logo a seguir a 

respectiva justificativa. Dando continuidade o senhor Presidente determinou que fosse 

lido o Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal de número setenta e dois de dois 

mil e dezoito, sendo lido logo a seguir a sua justificativa. Neste momento o Senhor 

Vereador Cristiano Studzinski, na condição de líder do governo pediu a palavra para 

solicitar que o projeto de número setenta e dois fosse votado na referida sessão por ser 

um projeto considerado de urgência pela Administração Municipal. O presidente 

perguntou aos vereadores presentes se os mesmos abririam mão dos prazos para que o 

referido projeto pudesse ser votado, o pedido foi aceito pelos vereadores presentes, 

neste momento o presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para que a Comissão   

de Orçamento e Finanças elaborassem o parecer para que projeto pudesse ser colocado 

em votação. Reabrindo os trabalhos o Presidente solicitou que fosse lido o Parecer da 

Comissão e a seguir colocou em votação o projeto de lei de número setenta e dois, 

restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente solicitou que 

fosse lido o projeto de Lei do Poder Executivo Municipal de número setenta e três de 

dois mil e dezoito, sendo lido a seguir a sua justificativa. Neste momento o Líder do 

Governo Vereador Cristiano Studzinski, pediu apalavra e solicitou ao Presidente bem 

como aos demais vereadores para que o projeto de lei de número setenta e três fosse 

votado na referida sessão, o presidente perguntou aos demais vereadores se os mesmos 

abririam mão dos prazos para que o projeto pudesse ser votado, todos os vereadores 

disseram que concordavam com o pedido feito pelo líder do governo, neste momento o 

presidente solicitou que fosse lido o parecer da comissão  de Orçamento e Finanças, e a 

seguir colocou o projeto em discussão e votação restando aprovado por unanimidade. 

Dando prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido o pedido de informação de 

número vinte de dois mil e dezoito, de autoria do Vereador Professor Cacau, logo a 

seguir colocou em votação restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento 

o presidente solicitou que fosse lido o pedido de informação de número vinte e um da 

vereadora Adriane Almeida de Souza, o qual foi colocado em discussão e votação 

restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente solicitou que 



fosse lido o pedido de providencia de número onze de dois mil e dezoito, do Vereador 

Professor Cacau, a seguir colocou em votação restando aprovado por unanimidade. 

Dando prosseguimento o Presidente solicitou que fosse lido o pedido de providencia de 

número treze de dois mil e dezoito de autoria do Vereador  Darlei Iaroszewski, logo 

após foi colocado em discussão e votação restando aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido o pedido de providencia de número 

quatorze de dois mil e dezoito, do Vereador Darlei Iaroszewski, logo o pedido foi 

colocado em discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Dando 

Prosseguimento foi colocado em discussão e votação do Pedido de Providencia de 

número quatorze de dois mil e dezoito do Vereador Darlei Iaroszewski, o qual foi  

aprovado por unanimidade.  Dando prosseguimento o Presidente colocou em discussão 

o projeto de Lei do Poder Executivo Municipal de número sessenta e cinco de dois mil e 

dezoito que trata da Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de dois mil e Dezenove, 

foi lido também as emendas, ao referido projeto, a seguir foi feito a leitura da 

justificativa e a seguir foi feito à leitura do parecer da Comissão  de Orçamento e 

Finanças, neste momento o presidente colocou em votação as emendas as quais foram 

aprovadas por unanimidade, a seguir foi colocado em discussão e votação o projeto de 

lei sessenta e cinco restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido projeto de lei do Poder executivo Municipal de 

número sessenta e oito de dois mil e dezoito, o qual suplementa verba do Orçamento no 

valor de duzentos oitenta e três mil e vinte e cinco centavos foi lido a seguir a 

justificativa e foi feito à leitura do parecer da comissão de orçamento e finanças, dando 

prosseguimento o presidente colocou o projeto de lei em discussão e votação sendo 

aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido 

a justificativa do projeto de Lei do Poder Executivo Municipal e número sessenta e 

nove de dois mil e dezoito, que suplementa verba do orçamento no valor de trezentos e 

dezenove mil setecentos setenta e um real e oito centavos, a seguir foi feito à leitura do 

parecer da comissão de orçamento e finanças, prosseguindo foi colocado em discussão e 

votação o referido projeto restando aprovado por unanimidade. Prosseguindo o 

presidente solicitou que fosse lida a Indicação de número vinte e cinco, do Vereador 

Professor Cacau, que solicita ao Poder Executivo Municipal a construção de uma pista 

de atletismo em volta do Ginásio de Esporte, a qual depois de discutida e votada foi 

aprovada por unanimidade. Após um intervalo de cinco minutos o presidente reabriu a 

sessão para a Hora do Grande Expediente, como primeiro vereador inscrito fez uso da 

palavra o Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual lembrou que próximo ao prédio 

onde está instalado o Conselho Tutelar havia umas placas que foram retiradas e não 

mais colocadas e que são de muita importância. Falou ainda sobre a necessidade de uma 

boa limpeza no cemitério local.  Por outro lado disse que seria importante a colocação 

de mais uma servidora municipal para ajudar na limpeza do Ginásio de Esporte, visto 

que além das atividades normais com alunos, tem também a realização dos jogos do 

campeonato o que aumenta em muito os serviços de limpeza. Registrou o dia do 

vereador primeiro de outubro, se disse preocupado com o prejuízo causado aos 

agricultores de nosso município, pelo mau tempo. Registrou as atividades relacionadas 

com o outubro rosa. Dando continuidade, fez uso da palavra o Vereador Professor 

Cacau, o qual agradeceu aos colegas vereadores por confiar-lhe o cargo de Presidente da 

Câmara, dando prosseguimento teceu comentários sobre seu pedido de  indicação que 

trata do horário de trabalho do Senhor Vice-Prefeito, teceu comentários sobre a 

importância de sua indicação que trata da pista atlética em volta do Ginásio Esporte. Fez 

comentários sobre o campeonato de futsal, saudou a nomeação do novo diretor de 

esporte, e renovou o convite para a festa na comunidade de Maximiliano Kolbe, 



comunicou que esteve com o Senador Lasier Martins o qual confirmou a liberação de 

uma emenda no valor de duzentos mil reais para a cobertura da quadra de esporte na 

comunidade da ponte do sutil. Disse a seguir que queria agradecer ao prefeito Municipal 

visto quer o mesmo atendeu o seu pedido e não deu falta aos professores municipais, 

fato este que os prejudicaria na carreira profissional. Comentou também que no próximo 

dia sete de outubro, teremos as eleições, desejando para todos, um bom voto. A seguir 

fez uso da palavra o Senhor Vereador Tiago Szortyka, o qual disse que em primeiro 

lugar quero parabenizar o Patrão do Centro de Tradições Gaúchas, Senhor Leonel 

Araújo da Silva, pelo belo trabalho realizado na semana farroupilha, citou ainda a 

participação das escolas, fez comentários sobre o campeonato de Futsal, cumprimentou 

o presidente do Jeep-Clube, registrou ainda a realização das festas que são realizadas 

pelas comunidades de Maximiliano Kolbe e comunidade do Faxinal. Comentou da 

importância da decisão do Senhor Prefeito Municipal em relação às faltas abonadas dos 

professores municipais. Fez referencias ainda sobre os recursos repassados para o 

hospital de Dom Feliciano, e disse ainda de sua preocupação com um bom andamento 

de suas atividades, e fez referencia da importância da aquisição de uma nova 

ambulância pela administração municipal. Falou ainda que o projeto de lei que autoriza 

o Prefeito a efetuar financiamento para construção de pontes e aquisição de máquinas 

está aguardando as informações solicitadas ao Prefeito Municipal. Registrou ainda o 

fato de a receita municipal ter uma arrecadação a maior no valor de um milhão e 

quinhentos e cinquenta mil, valores estes que com certeza permitirão ao Prefeito investir 

estes recursos em favor de nossa comunidade. Falou ainda na importância de o 

município investir na aquisição de um aparelho de ecografia para melhor atender os 

serviços de saúde. Manisfestou-se ainda sobre os prejuízos causados pelas chuvas aos 

agricultores, bem como nas estradas do município. Disse ainda de sua alegria de ver o 

ex-prefeito Dalvi Soares de Freitas participando da oitava convenção sobre a produção 

de tabaco, na cidade de Genebra na Suíça, representando os agricultores gaúchos. 

Finalizando parabenizou a Vereadora Adriane Almeida de Souza pelo bom trabalho 

realizado como presidente da Câmara, e desejou ao Vereador Professor Cacau um bom 

trabalho. A seguir fez uso da palavra a Vereadora Ana Cláudia Lesnik, a qual iniciou 

seu pronunciamento destacando o outubro rosa, fez referência ao dia do vereador 

primeiro de outubro, lembrando de tantos vereadores que já passaram pela Câmara 

municipal, disse ainda que o vereador faz muitos pedidos ao Prefeito Municipal mas 

que nem sempre são atendidos, levantamos aqui as dificuldades das pessoas de nosso 

município tanto na área da saúde bem como as dificuldades de nossos agricultores que 

estão passando por tantas dificuldades por causa das chuvas e temporais. Disse ainda 

que  devemos nos unir para buscar soluções para os problemas de nossa gente. Informou 

que no dia treze de outubro, juntamente com o Vereador Celso Jeske, estarão na 

Comunidade de Zona dos Lopes, participando de um evento em razão da comemoração 

do dia da criança. Falou ainda na festa que será realizada na comunidade de 

Maximiliano Kolbe, por final comentou sobre as eleições que vão acontecer no próximo 

dia sete de outubro. A seguir fez uso da palavra o Vereador Felipe Guimarães, o qual 

iniciou saudando a todos e registrando a realização da festa na comunidade Maximiliano 

Kolbe, falou ainda que não concorda com as críticas da Vereadora Ana Lesnik, sobre os 

serviços prestados nas estradas e nas localidades do interior do Município, uma vez que 

os servidores municipais estão fazendo o máximo que podem para reparar os estragos 

causado pelas fortes chuvas, falou ainda sobre o valor de horas maquinas dizendo que a 

Prefeitura não está cobrando os serviços prestados. Disse ainda que quanto aos serviços 

de saúde dispõe de dois telefones para a marcação de consulta além da oportunidade de 

efetua-las pessoalmente, disse de sua preocupação com os estragos causados pelas 



chuvas nas lavouras e nas estradas do interior, e que a Administração esta fazendo a sua 

parte, e disse que a estrada que vai para encruzilhada é de responsabilidade do Estado. 

A seguir fez uso da palra o Vereador Cristiano Studzinski, o qual cumprimentou a todos 

bem como a diretoria da comunidade de Assis Brasil que estará realizando a festa em 

honra ao Padre Maximiliano Kolbe, falou ainda dos temporais que tem prejudicado as 

estradas municipais bem como as lavouras de nossos agricultores, mas disse que a 

administração municipal está trabalhando intensamente para reparar os danos causados 

nos últimos dias, registrou ainda que aconteceu até de haver casas destelhadas pelo 

temporal, mas a equipe da prefeitura esta dando a devida atenção para estas famílias. 

Registrou ainda a importância dos trabalhos realizados pela equipe da Companhia 

Estadual de Energia Elétrica, para recuperar as redes danificadas pelo temporal. 

Comentou ainda sobre os buracos deixados nas ruas da cidade, quando a CORSAN, 

realiza obras de colocação de canos e deixa os buracos causando preocupação a todos. 

Disse ainda de sua preocupação com as pessoas que fazem caminhadas no asfalto que 

chega à cidade, pelo risco que representa um grande número de pessoas caminhando e 

os carros andando em alta velocidade, que esta questão merece uma atenção especial 

das autoridades. Retomando a palavra o presidente lembrou a todos os senhores 

vereadores que no próximo dia quinze de outubro às dezoito horas haverá a reunião da 

Câmara Mirim, e as dezenove e quarenta e cinco a próxima reunião ordinária desta casa. 

Nada mais havendo a ser tratado o presidente deu por encerrada a sessão da qual foi 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e pela Secretária. Sala das 

sessões, primeiro de outubro de dois mil e dezoito. 

 

-----------------------------------------  ----------------------------------------- 

Luiz Waclaw Lempek Maliszsewski       Ana Cláudia Lesnik 

                 Presidente     Secretária 


