
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÃMARA DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS. 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quarenta 

e cinco minutos sobre a presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

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

Câmara de vereadores de Dom Feliciano. O Presidente invocando a proteção de Deus 

deu por aberta à sessão, e perguntou aos senhores vereadores se os mesmos possuíam 

cópia da ata da sessão do dia quinze de outubro de dois mil e dezoito, sendo informado 

pelos presentes que sim, de imediato colocou em discussão e votação a referida ata a 

qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente solicitou que 

fosse lido o oficio de número trinta e três de dois mil e dezoito, assinado pela Secretária 

de Saúde do Município, a qual solicita espaço na sessão da câmara, para a apresentação 

do Relatório daquela secretaria, depois de lido o oficio de imediato o presidente 

convidou a Secretária, Izabel Wiatrowski que já se encontrava no plenário, para que 

tomasse assento na Mesa Diretora da Casa. Prosseguindo a Secretária tomou assento 

junto à mesa, e o senhor presidente, informou-lhe que a palavra estava a sua disposição. 

A secretária cumprimentou aos presentes, agradeceu ao presidente pelo espaço cedido e 

apresentou aos senhores vereadores o relatório do quadrimestre, compreendido entre os 

meses de maio a agosto do corrente ano. Após a sua apresentação a mesma colocou-se a 

disposição dos senhores vereadores para algumas perguntas, os senhores vereadores se 

manifestaram no sentido de registrar a importância dos serviços de saúde em nosso 

Município, neste momento o presidente agradeceu a presença da secretária. Dando 

prosseguimento o presidente solicitou que fossem lidos os projetos de leis de números 

setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove, oitenta, oitenta e um, oitenta e dois e oitenta 

e três, todos de dois mil e dezoito de origem do Poder Executivo Municipal. Dando 

prosseguimento, foram lidos discutidos votados e aprovados os seguintes projetos de 

leis: de números setenta, setenta e quatro, oitenta e quatro e oitenta e cinco, todos de 

origem do poder executivo Municipal, Dando prosseguimento foi lido o Projeto de lei 

de número dez de dois mil e dezoito de origem do poder Legislativo Municipal. Dando 

prosseguimento foi lido discutido e aprovado o pedido de indicação de número vinte e 

cinco de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza. A seguir foi lido discutido e 

votado e aprovado o pedido do Vereador Cristiano Studzinski, para que a Câmara faça 

uma homenagem aos atletas de nosso município que participaram e conquistaram 

medalhas em eventos esportivos fora de nosso município. Dando prosseguimento foi 

lido discutido votado e aprovado indicação de número vinte e sete de autoria do 

Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski. A seguir passou-se para a hora do Grande 

Expediente, O primeiro vereador a fazer uso da palavra foi o Vereador Darlei Iaroszski, 

o qual saudou a todos e disse que esteve em Porto Alegre para reivindicar junto a 

direção da CORSAN melhoria nos serviços da mesma em nossa comunidade, disse 

ainda que esteve conversando com  os servidores que estavam trabalhando na avenida e 

plantando flores, embelezando assim a nossa cidade. Disse que as placas de sinalização 

do conselho tutelar que estavam caídas, agora já não estão mais no local, não sabemos 

para onde foram levadas. Estive também Visitando  o Bairro São Francisco onde tem 

um bueiro que precisa ser recuperado. De outro lado queremos parabenizar o Prefeito 

Municipal pelo retorno do atendimento da Secretaria de Educação, nos turnos da manhã 

e tarde, o que é muito importante para a população, seria bom se fosse ampliado para as 

demais secretarias, os contribuintes agradeceriam com certeza. Agradecemos também 

ao Prefeito por ter ampliado o número de servidores para a realização da limpeza no 

Ginásio de Esportes. De outro lado amanhãs estaremos no interior do Município 

visitando alguns lugares em que ha muito tempo as máquinas da Prefeitura não passam 



por lá. Estivemos no cemitério no dia dois, dia de finados e vimos que o cemitério 

estava bem limpo. Queremos também cumprimentar os servidores públicos municipais 

pelo seu dia que foi vinte oito de outubro, e que também é dia do agricultor. Próximo 

Vereador a fazer uso da palavra foi o Vereador Osvair Alves da Silva, o qual saudou a 

todos e disse que: Vamos falar um pouco sobre as eleições deste ano onde o povo 

brasileiro elegeu o seu Presidente, e o eleitor Gaúcho elegeu o seu Governador, e cabe a 

nós esperar que os mesmos façam um bom trabalho. Foram eleitos ainda os Deputados 

Lucas Redeker e o Deputado Pedro Pereira, e o Deputado Redeker prometeu mandar 

emendas para o nosso Município, o que nos deixa contentes. Quanto às estradas depois 

de muito tempo as máquinas finalmente chegaram lá na nossa região, enquanto que lá 

no Herval tem um  buraco que quase interrompe o transito. Também fomos cobrados 

pelos moradores da Rua dos Imigrantes, onde o calçamento está parado há quase um 

ano, e com isto os serviços vão se deteriorando. Temos sido cobrados também sobre 

problemas de estradas pelos moradores da linha Amaral, onde as maquinas vão até a 

sociedade e não seguem em frente. Recebemos informações por parte da prefeitura que 

estão providenciando as cadeiras para serem colocadas na capela mortuária Municipal. 

Queremos aqui fazer o registro que nesta época os agricultores precisam muito de suas 

entradas para transportar os seus produtos. A seguir Fez uso da palavra o Senhor 

Vereador Luiz Waclaw Lempk Maliszwski, o qual parabenizou os técnicos 

agropecuários pelo seu dia, sobre às eleições precisamos desejar que os eleitos façam 

um bom trabalho, foi para isto  que foram eleitos. Quanto às placas de sinalização do 

Município, merecem mais atenção dos servidores municipais responsáveis por esta área, 

de outro lado, já tivemos a informações que os serviços da Secretaria de Educação já 

voltaram ao trabalho normal nos dois turnos. Foi lido hoje nesta casa projeto de lei que 

suplementa verbas do FUNDEB, em Setecentos Mil Reais, o que mostra que o 

Município dispõe de recursos, para investir em Educação, caso contrário, terá que 

distribuir parte destes valores aos professores no fim do ano, mas isso tudo demonstra 

falta de gestão. Nossos professores fazem um ótimo trabalho, mas merecem um melhor 

tratamento. Queremos também agradecer os nobres colegas pelo apoio que derem para 

que fosse possível repassar estes recursos para o nosso Centro de Tradições Gaúchas de 

Dom Feliciano, sabemos que quando estes jovens estão conhecendo o tradicionalismo, 

estão longe de maus caminhos. Lembramos ainda da campanha novembro azul, que 

trata da prevenção do câncer para os homens, outra preocupação nossa é o grande 

número de alunos colocados em cada sala de aula, o que dificulta muito que o professor 

possa realizar um bom trabalho. A seguir fez uso da palavra o Senhor Vereador Tiago 

André Szortika, o qual saudou a todos e fez referencias a  quantidade de creches que 

estão abandonadas neste pais, enquanto em Dom Feliciano temos duas em 

funcionamento mas isto só está acontecendo graças ao  esforço do Governo passado, do 

Senhor Dalvi Soares de Freitas, o qual não mediu esforços para colocar estas duas 

creches em funcionamento e que prestam grande serviço a nossa comunidade. 

Lembramos ainda que o Ex-Prefeito Dalvi destinou recursos importantes também para o 

nosso Hospital São José. Registramos também que a Administração está recebendo logo 

uma nova ambulância que é tão importante para atender a nossa comunidade, quando ao 

descredenciamento do Posto de Saúde da Família da Comunidade de Fátima já está 

sendo tratado com a urgência que o caso merece. Devemos nos manifestar ainda, que no 

primeiro governo do atual prefeito, as estradas estavam sempre em muito melhores 

condições que atualmente, cumprimentamos também os técnicos agropecuários pelo seu 

dia. Mas não podemos esquecer do produtor de tabaco, pois nosso Município é o 

décimo terceiro produtor de tabaco no Brasil, e lembrar que o segundo produto mais 

importante de nosso município é a produção de milho, e que já está na hora de haver 



uma grande união entre produtores e autoridades para a construção de um secador de 

milho, o que certamente vai trazer melhores rendimentos aos nossos agricultores. 

Também estamos preocupados em conseguir recursos para a recuperação do centro 

comunitário do Bairro São Francisco. Quanto às eleições acreditamos que o Presidente 

eleito faça as mudanças que tanto o Brasil precisa. A seguir Fez uso da palavra a 

Vereadora  Adriane Almeida de Souza, a qual saudou a todos e discorreu sobre a 

questão do processo de concurso que a prefeitura está conduzindo de tal modo que é 

difícil entender, porque as informações são muito desencontradas, principalmente sobre 

a firma que esta sendo investigada pela justiça em razão de irregularidades encontradas 

pelo Poder  Judiciário, mas o prefeito se comprometeu de realizar em breve o concurso. 

A seguir fez uso da palavra a Vereadora, Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e 

registrou a importância da votação que os candidatos de seu partido tiveram em Dom 

Feliciano, e que assim sendo os mesmo ficam comprometidos com a nossa comunidade, 

destacou ainda que após o primeiro turno das eleições o seu partido efetuou uma grande 

reunião em Camapuã, para tratar de assuntos de interesse de nossa região, e reforçando 

o pedido para uma melhoria na estrada que vai de Dom Feliciano, a Encruzilhada do 

Sul. De outro lado no dia de hoje nosso assessor Lucas Henrique esteve na Rua dos 

Emigrantes e constatou que aquela obra está paralisada e que  já está atrasada um ano do 

prazo de entrega que era no fim do ano passado, esperamos que a realização dos 

concursos não leve também um ano, sobre o novembro azul, que é uma programação 

para que os homens façam os exames preventivos contra o câncer visto que  é sempre 

melhor prevenir do que depois ter que fazer o tratamento. Como vimos temos um 

projeto de lei do Executivo Municipal que suplementa setecentos mil Reais na área da 

educação, sabemos que o novo secretario da Educação, Senhor Renato Slawski Soares 

está se esforçando bastante para executar um bom trabalho na educação e também na 

área da Cultura, o que é muito bom para o nosso Município, devemos divulgar também 

o Foro da Agricultura Familiar que a Administração Municipal estará realizando no dias 

sete e oito do corrente mês, com visita a fazenda produtora de azeitona no interior do 

nosso município. A seguir fez uso da palavra o senhor Vereador Celso Jeske, o qual 

saudou a todos e registrou a importância do auxilio prestado pela Câmara Municipal ao 

Centro de Tradição  Gaúcha de nosso Município, enquanto se divulgam noticias de 

Centros de Tradições Gaúchas em outros município que estão caindo por falta de 

manutenção o nosso está em perfeitas condições e sempre a disposição de nossa 

comunidade, e nós sabemos que enquanto as  nossas crianças estão naquele local estão 

no bom caminho. No que se refere  a Rua do Imigrantes, sabemos que a firma que 

ganhou a licitação era uma firma pequena e que faliu e por este motivo não pode 

concluir as obras, seria bom que estas licitações fossem feita de maneira diferente para 

evitar que isto aconteça. Outra questão importante é a liberação de recursos para a 

construção da ponte naquele local. No que se refere o Vereador Darlei de que a Avenida 

Borges, está  bonita com as flores mas seria importante que a administração desse uma 

olhada porque os pedestres andam pelo meio da rua por falta de passeio público. E mais 

é de grande importância um quebra-molas perto do posto de lavagem onde os carros 

passam em alta velocidade em meio a tantas crianças que circulam pelo local. 

Precisamos lembrar também que na zona dos Lopes,  tem trecho de estrada que quando 

chove as crianças não tem condições de ir para a aula visto que não passa nenhum tipo 

de veículo, pedimos ao pessoal da área que de uma olhada naquele local, também 

lembrar a Administração próximo a propriedade do Senhor Gabriel Kucharski, se faz 

necessário a construção de um abrigo. Quanto as eleições estamos querendo acreditar no 

presidente eleito, o qual está escolhendo seus Ministros na base da competência e não 

como estamos acostumados a ver nas eleições anteriores com o tradicionais acordos 



políticos, deste modo esperamos que faça um bom trabalho. Quanto ao nosso 

governador que foi uma surpresa, esperamos que faça um bom governo, e que não 

esqueça de nossa região. A Seguir fez uso da palavra o Senhor Vereador Cristiano 

Studzinski, o qual saudou a todos e falou que após o período eleitoral quando não 

tínhamos grande expediente por causa das eleições, estamos retornando com a 

oportunidade de nos dirigir a nossa comunidade, e em primeiro lugar agradecer aos 

eleitores de nosso Município pelos votos que nossos representantes do Partido dos 

Trabalhadores tiveram em Dom Feliciano, onde o nosso candidato a Presidente ganhou 

no primeiro turno e no segundo turno, isto demonstra a marca forte do Partido em nosso 

Município que foi muito beneficiado com recursos Federais e máquinas, e que nossos 

representantes já se comprometeram em enviar recursos para a nossa comunidade. No 

que se refere aos produtores de tabaco, também concordo que os mesmos encaminhem 

os seus pedidos de canteiros com antecedência, somente assim a Prefeitura pode se 

organizar melhor para atendê-los, no que se refere aos candidatos eleitos tanto pára 

presidente como para governador o que nós esperamos que ambos façam um bom 

trabalho, mas o que nos preocupa é a reforma da previdência, pois já falamos com 

nossos deputados para que o nosso agricultor não seja penalizado, basta o quanto 

trabalho passam os nossos agricultores. Nada mais havendo a ser tratado o presidente 

deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida votada e 

aprovada vai assinada pelo presidente e pela Secretária. Sala das sessões, Dom 

Feliciano, aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, 
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