
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE VEREDORES DE DOM FELICIANO. 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, sob a presidência do Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski, realizou-se a qüinquagésima septuagésima terceira sessão ordinária da 

Câmara Municipal de vereadores de Dom Feliciano. Dando inicio aos trabalhos o 

presidente perguntou se todos os vereadores possuíam cópia da ata da sessão do dia 

primeiro de outubro corrente, sendo informado que sim dando prosseguimento o 

presidente colocou a ata em discussão, ocasião em que à vereadora Ana Claudia Lesnik 

solicitou que constasse em ata a transcrição das falas dos Vereadores Ana Cláudia 

Lesnik e do Vereador Felipe Torres Guimarães, os quais se manifestaram na referida 

sessão na condição de líder partidário, dando prosseguimento o presidente colocou o 

pedido em votação sendo o mesmo aprovado, ficando assim a ata aprovada por 

unanimidade com a alteração solicitada. Prosseguindo, segue a retificação: 

Manifestação da  Vereadora Ana Claudia Lesnik. A qual disse que as estradas estão em 

péssimas condições, disse ainda que em outros tempos as máquinas atuavam  de 

segunda a segunda, e hoje trabalham de segunda a quinta, e nós na condição de 

vereadores devemos nos preocupar com a situação dos nossos agricultores, os quais não 

tem um bom atendimento na área da saúde. A seguir fez uso da palavra o Vereador 

Felipe Torres Guimarães, o qual disse que não concorda com as palavras da Vereadora 

sobre os trabalhos realizados pelo maquinário da Prefeitura, visto que o setor de obras 

tem feito o que pode para minimizar os estragos causados pelas chuvas, disse ainda que 

não conseguem atender a todas as  necessidades num tempo reduzido, mas que  estamos 

trabalhando com a globo para atender os nossos agricultores, por isto não concordamos 

com as críticas, porque não temos condições de produzir mais serviços do que estamos 

produzindo, neste momento, pediu a palavra a Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual   

disse  que quando fala em relação as maquinas, se refere as de propriedade da 

Prefeitura. E outra coisa que nos preocupa é o que o Senhor Vereador Felipe Torres 

Guimarães falou, que está trabalhando como operador de máquinas no interior do 

município. Retomando a palavra o Vereador Felipe Torres Guimarães disse que, 

podemos trabalhar nos tratores do município porque nosso cargo é de motorista 

concursado, e que no ano passado já trabalhamos com a roçadeira e nas patrolas 

também, pois sendo motorista e estamos fazendo a nossa parte, e convidamos a 

Vereadora para que ela pegue a sua marmita e nos acompanhe, porque estamos 

trabalhando em favor dos nossos agricultores, e é bom que as pessoas estejam nos 

ouvindo para saber que a vereadora é contra o nosso trabalho. De outro lado, sempre 

teve, e tem desvio de função na prefeitura entre motoristas e operadores. Neste 

momento retomou a palavra a Vereadora Ana Cláudia Lesnik, a qual disse que para isto 

existe o concurso para motorista e para operador de máquina e que qualquer coisa 

diferente é desvio de função. ”Registrada a alteração da ata da sessão anterior o, 

Presidente dando prosseguimento, solicitou que fosse lido oficio de número cento 

sessenta e nove, de dois mil e dezoito, prosseguindo o Presidente solicitou que fosse 

efetuado a leitura do projeto de lei de número setenta e quatro, que trata do refis 

municipal, solicitou ainda que fosse feita a leitura da justificativa. Dando 

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

número setenta e um e o projeto de lei de número setenta e cinco, os quais restaram 

aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente colocou em discussão 

e votação projeto de lei de número setenta e seis, ao qual foi apresentado uma emendas 

e restando aprovado por unanimidade juntamente com a emenda. Dando 

prosseguimento foram votados e aprovados os pedidos de providencia de número 



quinze de autoria do Vereador Darlei Iaroszewski, pedido de providencia de número 

dezessete da Vereadora Adriane Almeida de Souza, pedido de providencia de número 

dezoito do Vereador Osvair Alves  da Silva, o pedido de providencia de número 

dezenove do Vereador Celso Roberto Jeske, o pedido de providencia de número vinte, e 

os pedidos de informações  de número vinte e dois e vinte e três de autoria do Vereador 

Luiz Waclaw Lempek Maliszewski,o pedido de informações de número vinte e quatro 

de autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, e a indicação de número vinte e seis de 

autoria do Vereador Tiago André Szortika, restando todos aprovados por unanimidade. 

Dando prosseguimento o presidente colocou em votação pedido de voto de pesar pelo 

falecimento de Fábio Galski, sendo aprovado por unanimidade, a seguir foi colocado 

em votação pedido de voto de pesar pelo falecimento de Lucia Drosdowski, sendo 

aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente suspendeu a sessão por 

dois minutos para retornar para o Grande Expediente. Reabrindo os trabalhos, fez uso 

da palavra o Vereador Cristiano Studzinski, o qual saudou a todos, e principalmente os 

componentes da Câmara Mirim que fez hoje sua segunda reunião, cujos trabalhos são de 

grande importância.  Agradeceu os colegas, os quais abriram mão dos prazos para que 

os projetos de interesse do Poder Executivo Municipal pudessem ser votados na sessão 

de hoje. Cumprimento à comunidade do Faxinal, a qual juntamente com o apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, conseguiu cercar o pátio da escola. Quanto às pontes 

na comunidade do Tigre, foram construídas, apesar das dificuldades da Prefeitura 

Municipal, em recuperar os prejuízos causados pelas fortes chuvas. Finalizou 

agradecendo a todos.  A seguir fez uso da palavra o vereador Felipe Torres Guimarães, 

o qual cumprimentou os professores pelo seu dia. Cumprimentou também a Câmara 

Mirim. De outro lado se dirigiu a população, feminina dizendo da oportunidade de 

fazerem os exames de mamografia gratuito nos dias vinte e três e vinte e quatro, quando 

haverá ainda palestras e orientação, mas é importante que as mulheres façam sua 

inscrição para facilitar o atendimento. Também falou sobre os estragos causados pelas 

chuvas, dizendo que por este motivo a Defesa Civil já fez levantamento para verificar os 

prejuízos causados pelos temporais. Quanto às pontes destruídas, estamos trabalhando 

para recuperá-las o mais breve possível. Quanto ao pedido de informações sobre os 

serviços prestados com as máquinas, vamos esperar o pedido da justiça, pois cada 

vereador deve fazer sua parte, mas sabemos que tem muitos operadores que nunca 

dirigiram numa máquina, não deveríamos estar aqui tratando destes assuntos, de 

perseguição a Vereadores. Por que sabemos que no dia vinte e dois de janeiro deste ano, 

teve sessão da Casa, a qual terminou às onze e quinze da noite, e a vereadora tem uma 

diária para Santa Catarina com pernoite, e que o total das diárias daquele curso foi de 

Quatro Mil e Quinhentos Reais. Também, revendo no portal de transparência da 

Assembléia Legislativa do Estado, encontramos o nome do Senhor Cláudio Lesnik, 

como assessor parlamentar, recebendo o valor mensal de Vinte e Três Mil Oitocentos e 

Noventa e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos. Como a vereadora disse que o dever do 

Vereador é de fiscalizar o uso do dinheiro público, penso que este é um caso a ser 

fiscalizado também. E consta também o nome do Senhor Fabiano Barbosa Canela, 

como Assessor da Assembléia gaúcha ganhando o montante de Dois Mil Novecentos e 

Quarenta e Dois Reais e Cinqüenta e Seis Centavos mensais, devemos ser justos. Mas 

vamos continuar trabalhando, porque na verdade, nós não vamos perder nada com isto, 

quem vai perder é a população. Deste modo esperamos que a gente passe a trabalhar, 

porque nós não fomos eleitos para estas coisas, nos sentimos felizes em ser vereador e 

poder ajudar a nossa comunidade, e para encerrar devemos dizer, que quem não vive 

para servir não serve para viver. A seguir fez uso da palavra o Vereador Osvair Alves da 

Silva, o qual disse que esta discussão entre colegas, nos deixa muito mal, fomos eleitos 



pela terceira vez, e já vimos muitas coisas nesta casa, e quem brigou não esta mais aqui, 

e se estamos aqui é porque o povo assim quis. N nunca denunciamos ninguém, estamos 

aqui para fazer alguma coisa para os nossos agricultores. E para evitar problemas, não 

tiramos diárias e andamos pelo município olhando os serviços com carro próprio, para 

não ter que dar explicações. Mas tem um trecho de estrada, lá na nossa região, que há 

muitos anos não passa uma máquina, nós já pedimos pessoalmente, mas não fomos 

atendidos e é por este motivo que estamos pedindo através da Câmara. Temos ainda 

problemas na Caneleira, na localidade de Capivaras, e na localidade do Tigre. Quanto 

ao prédio da Caixa Estadual, entendemos que se aquele prédio for recuperado, poderá 

abrigar diversas secretarias municipais, evitando assim o pagamento de diversos 

aluguéis. Cumprimentamos os professores pelo seu dia. De outro lado, os recursos que 

foram deixados para o calçamento no Bairro São Francisco, o Prefeito Municipal já nos 

informou que assim que terminar o calçamento da Rua Parobé, vai passar para lá. A 

seguir fez uso da palavra o Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual iniciou 

saudando a todos e cumprimentou a Câmara Mirim, dizendo ser uma bela iniciativa do 

Vereador Cristiano Studzinski. Falou também sobre o que está acontecendo por causa 

das eleições, que são as mentiras nas redes sociais, por isto as pessoas precisam ter 

muito cuidado. Comentou ainda sobre o abrigo próximo ao Senhor Floriano Tarnowski, 

o qual esta destelhada outra coisa que nos preocupa é falta de uma travessia elevada 

próximo à praça do museu, onde muitas crianças se deslocam para aquele local, e  os 

motoristas trafegam  em alta velocidade, penso que é muito melhor prevenir do que 

chorar depois. Quanto a possibilidade de a Câmara ter alguma cadeira para ceder para a 

capela mortuária, nós vamos ver e se tiver, com certeza vamos emprestar, pois nosso 

desejo e ajudar no que for possível. De outro lado, no sábado conversamos com o novo 

diretor Executivo do hospital São José, e ele nos pediu uma ajuda no que se refere às 

emendas impositivas. Nos apresentou um  projeto que entendemos ser muito 

importante. De outro lado ficamos sabendo que o pátio da escola no Faxinal já foi 

fechado, agora vamos ver onde investir aqueles recursos que seriam investidos naquela 

escola. Pedimos ainda o projeto de revitalização da Praça Padre Estanislau Nowak, para 

ver de que modo podemos ajudar para a recuperação da mesma, principalmente os 

banheiros. Conversamos ainda com o Prefeito sobre o prédio da antiga Caixa Estadual e 

o mesmo nos informou que a interdição é por problemas elétricos e de infiltração de 

água das chuvas, mas que é possível a sua recuperação. Outra coisa que nos preocupa é 

o prédio que a prefeitura aluga para as reuniões do Conselho Tutelar, mas ao mesmo 

tempo, nos pedem o plenário da Câmara, para realizar as reuniões, logo estão pagando 

aluguel por um prédio que não tem condições de ser usado. De outro lado tivemos 

conversando com o padre e a secretária da paroquia sobre o desejo do bispo, de levar 

para Santa Cruz do Sul os restos mortais dos padres que estão sepultados no cemitério 

local, e buscando uma alternativa de transferi-los para o lado do Santuário, onde ficará 

muito mais adequado, para que as pessoas possam fazer as suas orações, neste caso a 

Câmara daria também uma contribuição, evitando assim que os mesmos sejam levados 

para fora do município. Queremos também desejar feliz dia dos professores, os quais 

exercem um papel muito importante.  A seguir fez uso da palavra o Vereador Tiago 

André Szortika. O qual saudou a todos e disse que quer trazer notícias boas, as quais são 

da área da segurança, visto que efetuamos vários pedidos ás autoridades estaduais, sobre 

uma melhoria nas viaturas para a Brigada Militar de Dom Feliciano, e depois de tantas 

tratativas tivemos a oportunidade de ver no dia de hoje a entrega de uma viatura nova 

para o comando local, esperamos que para o próximo ano se consiga mais uma. Tive 

oportunidade de participar de várias reuniões sempre vendo o interesse de nossa 

comunidade, ficamos sabendo que agora tem um novo sistema de canteiro, ou seja, o 



canteiro padrão, mas para que isto seja implantado no nosso município o prefeito vai ter 

que dar a sua contribuição, mas com certeza o prefeito não vai deixar de apoiar os 

nossos agricultores. Estamos preocupados com as fortes chuvas que estão levando as 

nossas terras produtivas todas para o leito das estradas. Outra coisa que nos preocupa 

muito é a situação de nosso município sobre a sua produção, porque nós estamos muito 

mal colocados na classificação dentre os demais municípios do Estado. Queria dizer que 

assim como o município auxilia na produção de leite também deve auxiliar em outras 

áreas que são tão importantes para o município. De outro lado esperamos conseguir 

recursos para a recuperação do prédio do centro comunitário do Bairro São Francisco. 

Até mesmo uma padaria poderá ser colocada naquele local. Quanto aos prejuízos 

causados pelo temporal, lá no Tigre, foram muitos, inclusive os moradores já doaram a 

madeira para a recuperação de uma ponte. Neste momento o vereador Cristiano 

Studzinski, pediu a palavra para dizer que brevemente a ponte será reconstruída. 

Retomando a palavra o Vereador Tiago prosseguiu dizendo que o Posto de Saúde da 

Família da comunidade de Fátima foi descredenciado pelo Ministério da Saúde, mas já 

estamos em contato com as autoridades para credenciá-lo novamente. Dando 

prosseguimento, fez uso da palavra a vereador Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a 

todos e disse que as estradas estão em péssimas condições e que a prefeitura gastou 

mais de cem mil reais com programas de informática, cumprimentou a comunidade da 

localidade de Assis Brasil, pela bela obra de recuperação do santuário e pela festa 

realizada, agradeceu também ao vereador Celso Roberto Jeske, pela parceria para 

realizar a festa da criança na comunidade de zona dos Lopes, distribuindo brinquedos, 

saudou ainda o Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, Senhor Fabiano 

Canelas, o qual forneceu algodão doce na oportunidade. Queremos cumprimentar os 

professores pelo seu dia. Quanto à questão de motoristas e operadores, sabemos que se 

os mesmos tiverem uma função gratificada eles podem dirigir veículos e automóveis. 

Quanto às diárias recebidas para participar de curso em Santa Catarina, fomos com 

outros vereadores, e de carro para fazer economia. Sobre o que foi falado do Senhor 

Cláudio Lesnik, nós gostaríamos de dizer que bom seria se mais pessoas neste 

município fizessem o que ele já fez por Dom Feliciano. Sempre ajudando a todos os que 

a ele recorreram, fez o papel de Papai Noel, foi eleito vereador por duas vezes, e 

prefeito por três vezes. E que quando falam dele é porque não tem o que falar de nós, 

mas vamos continuar denunciando o que está errado, e mais, a inveja mata. Estamos 

fazendo de tudo em favor da população, sempre que saímos de nosso trabalho vamos ao 

encontro das pessoas para atendê-las. Nada mais havendo a ser tratado o presidente 

comunicou aos senhores vereadores que a próxima reunião será no dia cinco de 

novembro do corrente ano, e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrado a presente 

ata que depois de lida e aprovada vai assinada pelo presidente e pela secretária. Sala das 

sessões, quinze de outubro de dois mil e dezoito. 
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