
ATA DA QUENQUAGÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FEELICIANO, RS. 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, ás dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, sobre a presidência do Presidente senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, realizou-se a qüinquagésima septuagésima quarta sessão 

ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano. Abrindo os trabalhos 

e invocando a proteção de Deus o presidente perguntou aos senhores vereadores se os 

mesmos possuíam copia da ata da sessão do dia cinco de novembro corrente, os quais 

disseram que sim, dando prosseguimento o presidente colocou a ata em discussão, neste 

momento o Vereador Celso Jeske, pediu a palavra para pedir uma correção, para dizer 

que o pedido de construção de abrigo próximo da residência do senhor Geraldo 

Kucharski, diferente do que esta na ata, e quanto a surpresa que me registramos na 

eleição do Governador Eduardo Leite, nossa referencia era sobre a grande votação que 

ele teve em dom Feliciano. Dando prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido 

convite da Prefeitura Municipal, recebido pela câmara, sobre Encontro Regional de 

Cultura, da Costa Doce, que será realizado no dia oito de dezembro nas dependências da 

Câmara Municipal. Dando prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido projeto 

de lei de número oitenta e seis de dois mil e dezoito, foi lido ainda a sua justificativa, a 

seguir foi lido parecer sobre o projeto de lei de número setenta e oito de dois mil e 

dezoito, o qual foi a seguir colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. Dando prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido requerimento 

dos vereadores Ana Claudia Lesnik e Vereador Darlei Iaroszewski, solicitando que esta 

casa promova uma homenagem aos alunos da Escola Estadual pelas conquistas obtidas 

fora do Município, dando prosseguimento o presidente colocou em votação o 

requerimento o qual foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente 

solicitou que fosse lido o pedido de Informações de número vinte e seis de dois mil e 

dezoito de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, prosseguindo o presidente 

colocou o requerimento em votação o qual foi aprovado por unanimidade. Dando 

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

vinte e sete de dois mil e dezoito de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, o 

qual foi lido discutido votado e aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido o pedido de infamações de número vinte e oito de 

dois mil e dezoito, de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza, o qual foi 

colocado em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento o presidente solicitou que fosse lido parecer sobre o projeto de lei de 

número dez de dois mil e dezoito de autoria do Senhor Vereador Luiz Walaw Lempek 

Maliszwski, prosseguindo o projeto de lei número dez foi colocado em discussão e 

votação e sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o presidente 

solicitou que fosse lido o parecer sobre o projeto de lei de número setenta e sete de dois 

mil e dezoito de autoria do poder executivo Municipal, o qual foi colocado em 

discussão e votação restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido o parecer do projeto de lei de número setenta e nove 

de dois mil e dezoito, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual foi colocado em 

discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido o parecer sobre o projeto de lei de número oitenta de 

dois mil e dezoito, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual foi colocado em 

discussão e votação restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido o parecer sobre o projeto de Lei de número Oitenta e 

Um de dois mil e dezoito de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual foi colocado 

em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 



presidente solicitou que fosse lido o parecer do projeto de Lei de número Oitenta e Dois 

de dois mil e dezoito, de origem do Pode Executivo Municipal, o qual foi colocado em 

discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido o parecer do Projeto de Lei de número Oitenta e Três 

de dois mil e dezoito, de origem do poder Executivo Municipal, o qual foi colocado em 

discussão votação restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o 

presidente passou para a Hora do Grande Expediente, e anunciou que pela ordem o 

primeiro vereador a fazer uso da palavra era o Senhor Vereador Filipe Guimarães, o 

qual saudou a todos e cumprimentou o Secretário da Agricultura pela promoção do 

Fórum da Agricultura Familiar, saudou ainda a realização do dia de campo promovido 

pela Souza Cruz sobre a irrigação e fertilização por gotejamento, junto à propriedade do 

Senhor Francisco, onde o custo para a sua realização não é alto e a economia de água é 

muito grande, e a Administração também deu a sua contribuição e se fez presente, mas 

para que isto aconteça se faz necessário o projeto ambiental. Quero lembrar também aos 

homem sobre a palestra novembro azul, que haverá uma palestra na Câmara de 

vereadores no dia vinte e seis de novembro, no que se refere ao esclarecimento das 

questões de saúde para os homens. Quanto à questão do calçamento da Rua dos 

Imigrantes, o Senhor Jair, Chefe de Gabinete da Prefeitura, esteve em Pelotas tratando 

desta questão junto à firma, a qual ficou de comparecer na  Prefeitura, para tratar deste 

assunto, mas não compareceu, com isto o setor jurídico da Prefeitura  Municipal está 

tomando as providencias necessárias, para chamar a segunda colocada. Quero saudar a 

Secretaria de Educação pela aquisição e um ônibus novo, e saudar a secretária da Saúde 

pela aquisição de uma nova ambulância que vai servir muito a nossa comunidade, têm 

aguardando a chegada de mais uma ambulância, que já esta encaminhada e dentro de 

pouco tempo ela deverá chegar, estamos empenhados ainda na aquisição de uma UTI, 

móvel, para servir a nossa comunidade, visto que em caso de necessidade precisamos 

pagar uma UTI, de outro Município, por um custo muito alto, outra questão é o caso da 

saúde em todo o Estado, onde os hospitais não estão mais atendendo pelo SUS, apenas 

casos extremos, estão sendo atendido, isto por causa dos repasses atrasados, do Governo 

do Estado, só o nosso hospital tem a receber até o momento um montante no valor de 

quatrocentos e sete mil Reais, do Estado e para que o hospital não pare, o município 

está repassando os recursos necessários para que o nosso hospital continue a  atender a 

população, devemos registrar ainda que muitos hospitais do estado estão parando seus 

atendimentos por falta de repasse de recursos por parte do governo do estado. Quanto às 

filas das Unidades Básica de Saúde, quero pedir a compreensão das pessoas, pois são 

agendadas mais de cento e trinta consulta por dia, e isto com certeza vai causar filas, e 

quero informar ainda que quando houver emergência as pessoas devem procurar o 

plantão no hospital, e ainda mais, as três médicas cubanas irão embora, no próximo dia 

quatorze de dezembro, mais uma preocupação para a administração municipal, e para 

finalizar lembrar quem brevê teremos um novo aparelho de ecografia a disposição de 

nossa comunidade. A seguir fez uso da palavra o senhor Vereador Luiz Waclaw 

Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que queremos aqui agradecer os 

Vereadores Ana Claudia Lesnik e o Vereador Cristiano Jose Estudiznski, por ter feito a 

homenagem aos alunos da Escola Estadual, pela colocação conquistada nos Jogos 

Estudantis Estaduais neste ano, e dizer que segundo a coordenadoria estadual de 

Educação, nosso município, nos últimos cinco anos, é o que mais pontuou o que é um 

orgulho para todos nos, mas isto tudo é fruto do trabalho realizado, tanto na Escola 

Estadual como pela escolinha dirigida pelo professor Christian, são conquistas 

individuais e coletivas, deste modo espero que assim continue. E quanto ao pedido do 

Senhor, Vereador Cristiano, vamos fazer sim uma homenagem, aqui nesta casa, no dia 



três de dezembro, todos os alunos e entregar os certificados. De outro lado foi votado 

hoje projeto de nossa autoria que proíbe o município de contratar empresas que estejam 

envolvidas em corrupção, e estamos elaborando um projeto que vai criar uma espécie de 

seguro, para evitar que empresas iniciem obras e depois dão por quebradas e os serviços 

ficam parados como é o caso do calçamento dar Rua dos Imigrantes. Quanto ao 

programa mais médico, o qual está causando preocupação a muitos brasileiros, 

entendemos que primeiro deveriam ter contratado os novos médicos, antes da saída dos 

médicos cubanos, pois com esta situação quem esta sendo prejudicado é o povo. Outra 

questão que nos preocupa muito e a situação do Hospital Nossa Senhora Aparecida de 

Camaquã, hospital este que atende toda a região da Costa Doce, e que atende também a 

nossa população, o qual está fechando as suas portas por este motivo estão realizando 

um foro na nossa Câmara no próximo dia vinte e oito, e estamos convidando as 

Câmaras da Região para se fazer presente, para ver se nós todos reunidos conseguimos 

encontrar uma solução para este problema que é tão preocupante para todos nós, mesmo 

assim esperamos que o governo Sartóri faça os pagamentos que estão atrasados, pois o 

que nos parece é que agora que perdeu a eleição não está mais preocupado com a saúde 

de nossa gente. Foi votado nesta casa hoje projeto de suplementação de recursos na área 

de Educação no valor de mais de setecentos mil reais, é um valor importante  e 

esperamos que o Secretário faça bom uso destes recursos e já faça um bom 

planejamento para o próximo ano, pois queremos uma educação de boa qualidade. 

Quero cumprimentar a direção  do Centro de Tradições Gaúchas, de Dom Feliciano, 

pelo ótimo rodeio realizado neste último fim de semana, e dizer que bom que o poder 

legislativo pode dar a sua colaboração, mas em relação a isto tenho visto algum 

questionamento nas redes sociais, pelo fato da Câmara ter dado a sua contribuição, o 

que podemos dizer é que existem varias entidades em nosso município e não podemos 

ajudar a todos no mesmo momento, mas  temos por exemplo a Associação do Judô, que 

é também uma entidade que faz um ótimo trabalho, e que nós também conseguimos 

uma ajuda no valor de quatorze mil reais, um  emenda da Deputada Julian Brizola, e que 

tanto uma entidade como a outra realizam um belo trabalho, e no nosso entendimento as 

entidades devem ser parceiras e não, pois somente assim teremos nossas entidades cada 

vez mais forte. Outra questão se refere ao fato de muitos dizerem que nas entidades não 

deve haver política, mas no momento em que estas entidades buscam recursos públicos, 

estes recursos sempre vem da área da política,  mas isto é a política boa, e que é 

importante para todos, mas eu quero crer que ouve algum mal entendido. Lembramos 

ainda que no final de semana nossos atletas estivem em São Lourenço do Sul, onde 

mais uma vez tiveram um a ótima participação, e dizer mais uma vez que enquanto os 

nossos  jovens estão participando dos jogos estão longe das drogas. Outra coisa que nos 

preocupa é que está chegando o fim do ano férias e viagens, queremos lembrar que 

existem agencias de viagens que estão dando golpe nas pessoas, recebem o dinheiro e 

depois as pessoas ficam na mão, lembrar que são importantes as pessoas procurem antes 

saber muito bem a fama dessas agencias. Quero parabenizar os jovens de Dom, que 

abriram a loja Pit, é muito importante ver os jovens investindo em nossa cidade. A 

seguir fez uso da palavra o Senhor Vereador Tiago André Szortika, o qual saudou a 

todos e disse que, queremos registrar as condições das estradas municipais, visto que 

normalmente eu procuro o pessoal na Prefeitura para levar os pedidos que nos são feito, 

mas acontece que não dá mais, porque existem estradas que estão praticamente 

intransitáveis, e quero aqui fazer uma comparação das estradas do primeiro mandato do 

Prefeito Clenio Boeira da Silva, com o atual, no primeiro mandato as estradas estavam 

sempre em muito melhores condições do que as estradas no atual mandato. Como é o 

caso da estrada do Faxinal, as pessoas daquela comunidade para vir a Dom Feliciano, 



precisam fazer um desvio para poder chegar até a cidade, às pessoas tem que vir pela 

estrada da linha São Valentim. Outra estrada que está muito difícil é estrada do tigre que 

passo por lá quase todos os dias, além das condições da estrada, o pessoal de lá já faz 

dois anos de deu material para a ponte e até agora nada foi feito , eu sei que o prefeito 

está preocupado, é muito tempo, outro dia um ônibus escolar quase ficou trancado na 

ponte, embora sabemos que foi muito grande o volume de chuvas mas é preciso que 

alguma coisa seja feito para minimizar estes problemas. Quanto a mobilização  que está 

sendo feita em favor do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaqua, é bem vindo e 

é necessário, mas precisamos também ´pensar no nosso  Hospital São José, também 

precisa de nossa atenção, cujos  recursos não são repassados por vários meses, e por 

conta disto, o município tem que repassar recursos para o mesmo continuar suas 

atividades. Quanto às receitas municipais, que normalmente são insuficientes, mas no 

que se refere a saúde, não podemos dizer a mesma coisas, pois sempre falamos aqui na 

tinha recursos na Secretaria, e temos agora a comprovação, com a nova ambulância que 

foi adquirida. Outra coisa que nosso preocupa, é quanto ao recredenciamento do Posto 

de Estratégia de Saúde da Família da Comunidade de Fátima, porque nós estivemos em 

Brasília e lá nos informaram que eles só abrem credenciamento para todo o pais, e não 

por Município, isto quer dizer que não sabemos quando esta unidade vai ser novamente 

credenciada, enquanto isto o município esta perdendo recursos. No que ser refere as 

filas que acontecem diariamente na Unidade Básica de Saúde, entendemos que quando 

um médico sai de férias deve ser contratado alguém para atuar em sua ausência. Outra 

questão preocupante é o caso do programa mais médico no Brasil, onde entendemos que 

primeiro deveriam contratar os novos médicos para depois liberar os médicos cubanos. 

De outro lado votamos hoje projeto de lei para a contratação de mais um dentista, isto é 

muito importante, pois quando damos muita atenção para esta área, instalando 

consultório no Posto de Estratégia da Família, na localidade de Santa Rita, e ampliamos 

o Posto do Faxinal, onde foi construída uma sala para esta finalidade, além disto, 

criamos novos programas e damos ênfase aos existentes, naquela oportunidade 

juntamente com a Secretaria de Educação fomos premiados pelo SESC, por ser o 

município que mais atendeu crianças. Também queremos lembrar do pedido da 

vereadora Ana Cláudia Lesnik e do Vereador Darlei Iaroszewski, os quais propuseram 

homenagem aos nossos alunos que fizeram bonito nos Jergs Estudantis Estaduais, e que 

o apoio do professor Cristian Rauber foi muito importante. Outra questão que gostaria 

de registrar é o caso da Associação do Judô que está realizando um belo trabalho, bem 

como o Centro de Tradições Gaúchas. Queremos ainda registrar que pensando na 

possibilidade de aumentar a renda de nosso município seria bom ver da possibilidade de 

criar um distrito industrial, para acolher novas empresas de nosso município e de outros 

lugares que quiserem se instalar em dom Feliciano. Próximo Vereador a fazer uso da 

palavra foi a Vereadora Adriane Almeida de Souza, a qual saudou a todos e disse que é 

muito importante que o Poder Executivo Municipal envie as respostas dos pedidos 

feitos pelos Vereadores, mas que estas informações sejam reais, visto que recebemos a 

comunicação do Prefeito dizendo que o Vice-Prefeito cumpre com o seu horário na 

Prefeitura, conforme determina a lei, mas todos nós sabemos que, no horário de 

expediente o Vice-Prefeito em muitas oportunidades foi visto em sua loja atendendo os 

seus clientes. De outro lado lembrar o Prefeito que existe no interior do município 

muitos agricultores que não dispões de recursos para pagar horas máquinas para 

prepararem suas terras, e que precisam das máquinas do Município, e pelo que se sabe 

não é o que está acontecendo, por isto é que encaminhamos ao prefeito pedido de 

informações sobre o atendimento das máquinas, aos agricultores para que possamos 

entender o que realmente está sendo feito, porque recebemos informações de que quem 



tem máquinas, o munícipio está prestando serviços, e os que não têm como preparar as 

suas terras, não tem o apoio do município, precisamos entender. Temos recebido 

também muitos pedidos para melhoria de estradas no interior do Município, e dizer a 

todos, que nós encaminhamos os pedidos ao Poder Executivo, porque depende da 

decisão do prefeito, se ele quer faz, mas nós não temos este poder para  melhorar as 

estradas, mas nós temos visitados muitas estradas no interior do Município, e a única 

estrada boa que nós encontramos é a que vai para o sitio do Prefeito, esta estrada está 

como um asfalto, por isto vamos sugerir que o Prefeito compre um sitio em cada canto o 

Município, semente assim teremos melhores estradas para o interior do Município. 

Deste modo pedimos que o Senhor Prefeito de uma olhada nas estradas do interior, em 

muitos lugares estão intransitáveis. Quanto à rua dos imigrantes estamos acompanhando 

com muita atenção para ver o oque vai acontecer, pois a firma responsável pela obra não 

tem condições de concluir a obra, e os serviços feitos estão se perdendo. Próximo 

Vereador a fazer uso da palavra foi a Vereadora Ana Cláudia Lesnik, a qual saudou a 

todos e disse que, estivemos na sexta-feira participando do abraço ao Hospital Nossa 

Senhora Aparecida de  Camaquã, hospital este muito importante para a região e também 

para a nossa comunidade. Temos recebido, muitas cobranças das pessoas sobre as filas 

da Unidade Básica de Saúde, mas temos mantido contato permanente com a Secretaria 

da Saúde, buscando sempre o melhor. Participamos do Foro da Agricultura Familiar, 

promovido pela Administração Municipal, e estivemos na Fazenda Fortaleza, onde tem 

uma grande plantação de oliveiras, foi assinado ainda convenio para a plantação de 

laranja para a produção de sucos, mas não podemos esquecer doso nossos agricultores, 

os quais precisam de melhores estradas como visitamos vários lugares no interior do 

Municipio. Queremos convidar a todos para o almoço que acontecerá no próximo dia 

vinte e cinco, na comunidade do Capivari, comunidade que luta para enfrentar as 

dificuldades. Quero ainda lembrar que a Câmara Municipal já repassou para a 

Secretariada Agriculta, recursos para implantar o projeto de castração de cães de rua, e 

que em breve estará iniciando as suas atividades. Quero também, lembrar da promoção 

que está premiando, as mulheres brilhantes, e dizer que também as que não foram 

premiadas,  são mulheres brilhantes, aquelas que lutam diariamente para desempenhar 

as suas atividades e cumprirem com seus compromissos. Queremos lembrar que no 

próximo dia oito de dezembro acontecera nesta casa o Encontro Regional de Cultura, e 

dentro da programação haverá declamação de  uma poesia, cujo poeta e o  jovem Lucas 

Luiz Henriques, jovem que passou por muitas dificuldades, mas que está sempre alegre. 

Hoje participei da inauguração de mais uma casa comercial em nossa cidade, cujos 

proprietários são jovens da nossa comunidade, parabéns a todos. Dizer  ainda que 

estamos chegando a mais um fim de ano, e nós estamos nos preparando para participar 

de atividades no interior do Município, e como todos sabem temo Papai Noel em casa, 

as pessoas que quiserem nossa presença e só entrar em contato conosco. Quanto aos 

problemas das estradas, a partir de agora vamos divulgar através de vídeo pela internet, 

para ver se o resultado dos nossos pedidos melhora. Outra questão que nos preocupa é a 

a maneira que as pessoas são atendidas na Assistência Social, as pessoas que pedem 

material para consertar suas casas eles depositam um pouco do material, que fica se 

estragando na rua, e o restante do material não chega. A seguir fez uso da palavra o 

Vereador Cristiano José Studzinki, o qual saudou a todos e disse que, em primeiro lugar 

saudar o Secretário da Agricultura, pela realização do foro. Dizer ainda que muitos 

criticam  o Partido dos Trabalhadores, mas um grande número de maquinas que vieram 

para o município, e ainda estão servindo, vieram pelas mãos do governo do Partido, e 

agora está chegando mais um ônibus para o transporte escolar, por isto quero 

cumprimentar o Secretário da Educação pelo seu esforço, e sabemos que outros estão 



encaminhados e que chegarão a qualquer momento. Na saúde chegou mais uma 

ambulância, que agora vai ser equipada para poder entrar em funcionamento. Dentro de 

pouco tempo chegará para a saúde um aparelho de ultrassonografia, para melhor atender 

a nossa comunidade. Quanto ao caso dos médicos cubanos, entendemos que foi muito 

mal conduzido, deveria primeiro contratar novos médicos, para depois mandar embora 

os que estavam trabalhando, agora enquanto não ovem os novos, a população vai ficar 

sem atendimento. Outra questão que nos preocupa demais é o que está acontecendo com 

a falta de repasse dos recursos da saúde por parte do Governo do Estado, a saúde vai 

virar um caos. Quanto ao setor de obras, dizer que muitas máquinas estão precisando de 

recuperação, e isto leva tempo, e é preciso de recursos. Quanto ao que falou a Vereadora 

Ana, sobre a Assistência social, é preciso ver se estas pessoas foram lá na Assistência 

pra explicar o que está acontecendo. A seguir fez uso da palavra o Vereador Darlei 

Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que, estamos muito preocupados com o 

programa mais médico, que em nosso entendimento foi muito mal conduzido, pois 

primeiro os médicos vão embora para depois contatar novos, e durante este tempo, a 

população fica sem atendimento, em Dom Feliciano, são três médicas que estão indo 

embora, dentro de poucos dias, não sabemos quando virão os novos contratados. 

Também nos preocupa é que o Hospital de Camaquã estará fechando em breve um 

grande número de atendimentos, e como a maioria dos nossos pacientes é encaminhada 

para aquele hospital, vamos ser prejudicados com certeza. Um caso bem preocupante é 

a UTI, móvel para deslocar pacientes que necessitam deste serviço, será preciso 

procurar em outo lugar, porque Camaquã, não vai mais atender. Dizer também de nossa 

alegria em ver a chegada de uma ambulância nova, a qual precisa ainda ser equipada, 

mas é uma grande noticia. Também estamos muito preocupados com as condições de 

nosso hospital, em razão dos atrasos dos repasses de recursos por parte do governo do 

estado. Quero lembrar que dia dezoito é dia do Conselheiro Tutelar, dia dezenove dia do 

combate ao abuso sexual, saudar também a realização do foro da agricultura familiar, e 

lembrar que o produtor de tabaco é o que mantem o nosso município. Dizer que tivemos 

no dia quatorze no abraço solidário ao Hospital de Camaquã. Cumprimentar a diretoria 

do Centro de Tradição Gaúcha, pela realização de um belo Rodeio. Queremos lembrar 

as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação, e dizer que 

estivemos visitando algumas estradas no interior do município, principalmente, a que 

vai para a família Struk, que está quase intransitável. Nada mais havendo a ser tratado o 

presidente deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata que depois de 

lida discutida e aprovada vai assinada pelo Presidente e pela Secretária, Sala das sessões 

dezenove de novembro de dois mil e dezoito. 
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