
 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, ás dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos, sobre a Presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, 

realizou-se a quinquagésima septuagésima sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de 

vereadores de Dom Feliciano. Iniciando os trabalhos e invocando a proteção de Deus, o 

Presidente Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, deu por aberto os trabalho, e 

perguntou se os Senhores Vereadores possuíam cópia da ata da sessão anterior, os quais 

informaram que sim, seguindo o Presidente colocou a ata em discussão e votação restando 

aprovada poro unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse 

lido pedido de homenagem aos alunos das Escolas Municipais e Estadual, e dando 

prosseguimento, os alunos foram chamados para receberem os seus respectivos certificados 

os quais foram entregues pelos Senhores Vereadores. Dando prosseguimento, o senhor 

Presidente solicitou que fossem lidos discutidos e votados os seguintes projetos de leis, de 

número sessenta e seis, noventa e dois, noventa e três, noventa e sete e noventa e oito, de 

dois mil e dezoito e de origem do Poder Executivo Municipal, os quais foram todos aprovados 

por unanimidade. O projeto de lei de número noventa e seis de dois mil e dezoito de origem 

do Poder Executivo Municipal, foi aprovado com uma Emenda Modificativa. Foi lido discutido e 

votado sendo aprovado por unanimidade o projeto de Lei de Número oitenta e sete, de dois 

mil e dezoito de origem do Poder Executivo Municipal, juntamente com nove emendas 

Impositivas e uma emenda Supressiva. Foi lido discutido e votado, sendo aprovado por 

unanimidade o projeto de lei de número quatorze de dois mil e dezoito de Origem do poder 

Legislativo, de autoria dos Vereadores, Ana Cláudia Lesnik, Adriane Almeida de Souza, 

Cristiano José Studzinski e Darlei Iaroszewski. Dando prosseguimento, foi lido discutido votado 

e aprovado por unanimidade o projeto de lei de número quinze de dois mil e dezoito de 

origem do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza. Foram lidos 

discutidos votados e aprovados por unanimidade os Pedidos de Informações de número vinte 

e oito e vinte e nove de dois mil e dezoito, de autoria da Vereadora Adriane Almeida de Souza. 

Foram lidos discutidos votados e aprovados, por unanimidade o Pedido de providencias de 

número vinte e um, e as Indicações de número trinta e trinta e um, de dois mil e dezoito de 

autoria da Vereadora Ana Claudia Lesnik, a Indicação de número trinta e dois de dois mil e 

dezoito de autoria do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski e o pedido de 

providencias de número vinte e dois de dois mil e dezoito de autoria do Senhor Vereador 

Osvair Alves da Silva. Dando prosseguimento, passou-se para a Hora do Grande Expediente, 

pela ordem de inscrição o primeiro Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski o qual saudou a todos e disse que, muitos projetos votados hoje, 

mas todos de interesse do município, no que se refere aos valores do FUNDEB, que será 

repassado aos professores, no fim do ano, esperamos que no próximo, estes valores sejam 

aplicados para a contratação de mais professores e com isto diminuindo o número de alunos 

em sala de aula, permitindo que o professor faça um melhor trabalho. Quanto aos telefones 

adquiridos pela Secretaria de Assistência Social, tá muito difícil de entender, quando se diz que 

não dispõe de recursos para os necessitados, esta despesa, nos parece fora de proposito. E 

para finalizar queremos desejar a todos um feliz Natal e um Bom Ano Novo. Próximo Vereador 



a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Tiago André Szortyka, o qual saudou a todos e 

disse que, no que se refere aos telefones adquiridos pela Assistência Social, onde dizem que 

não dispõe de recursos para atender as pessoas que lá procuram atendimento em busca de 

auxílio, só dizem que não tem recursos, mas para comprar um equipamento caro como este, 

tem recursos, com certeza tem algo que nós não entendemos. Outra questão que nos 

preocupa muito é o que está acontecendo com o Orçamento para o próximo ano, pois tiraram 

Cento e Trinta e Dois Mil Reais das estradas para colocar na Assistência Social, quando 

sabemos que existem muitas estradas praticamente intransitáveis. Queremos lembrar ainda 

das Emendas impositivas, que este ano não foi possível, mas para o ano que vem elas estão 

valendo, sem nenhum problema, e que elas atingem apenas um por cento do Orçamento do 

Município. Queremos registrar ainda os trabalhos que continuam para a implantação dos 

serviços odontológicos no interior do Município, que damos inicio e não conseguimos 

completar, mas que a atual Secretária esta dando andamento e é um serviço muito importante 

para a população. E para finalizar desejar um feliz natal e um bom ano novo a todos. Próximo 

Vereador a fazer uso da palavra foi a Vereadora Adriane Almeida de Souza, a qual saudou a 

todos e disse que, gostaria de solicitar recuperação das estradas que passam pela Evaristo 

Teixeira e região, bem como agradecer os serviços realizados na região do Capivari. De outro 

lado não podemos deixar de registrar a perda que tivemos neste fim de semana, que foi a 

perda de um tio que era muito próximo de nós, e mais, falar sobre o péssimo atendimento 

efetuado pelo médico plantonista do Hospital São José, o qual se aproximou do automóvel que 

havia socorrido o paciente, e simplesmente disse que iria preencher  a certidão de óbito, disse 

isto diante dos familiares, entre os quais teve uma pessoa que caiu desmaiada na calçada, 

correndo o risco de ter um grave problema de saúde, quando nós todos sabemos que nestes 

casos, o paciente deve ser levado para a sala de atendimento e tentado todos os recursos 

possíveis, o que somente aconteceu após a nossa insistência, fato que gerou muitas 

discussões, por este motivo já solicitamos as imagens das câmaras do Hospital, para tomar as 

providenciais cabíveis, porque nós sabemos que o Hospital é dirigido pela Prefeitura 

Municipal, mas quero deixar registrado, que a equipe de enfermagem foi muito prestativa. 

Próxima vereadora a fazer uso da palavra foi a Vereadora Ana Cláudia Lesnik, a qual disse que 

o assunto do momento são as emendas Impositivas, e as nossas foram encaminhadas uma 

parte para o Judô, outra para a escolinha de futebol, um pouco para o projeto de castração de 

animais e destinamos também parte para a compra de um RXs do Hospital São Jose. 

Queremos registrar que estas emendas impositivas são muito importantes para os Vereadores 

os quais podem atender parte dos pedidos que são feitos pela comunidade. De outro lado 

devemos registrar que estamos participando dos eventos em todas as comunidades, sempre 

atendendo a todos, naquilo que podemos, sem deixar ninguém sem uma resposta, 

participamos de campanha de doação de roupas, material escolar. Temos dado todo o apoio 

aos eventos relacionados com o dia das mulheres, dia dos pais dia das mães. Mas não 

podemos deixar de registrar o caso da compra dos aparelhos de telefones celulares adquiridos 

pela Secretaria de Assistência Social, no valor de mais de Dois Mil Reais, cada um, enquanto 

não se tem recursos para atender as pessoas que necessitam de uma pequena ajuda. Para 

finalizar queremos desejar a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. Próximo vereador a 

fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Celso Jeske., o qual saudou a todos  e disse que 

estamos felizes por poder implantar as emendas impositivas, permitindo assim que 

destinássemos uma parte dos recursos para a compra de um RXs para o Hospital São José. 



Também estamos empenhados na campanha para angariar recursos para uma cirurgia para o 

jovem João Vitor Slawski, as pessoas que quiserem ajudar tem uma conta em seu nome junto 

ao Banco do Brasil. Para finalizar desejar a todos um Feliz Natal e um bom ano novo. Próximo 

Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual saudou 

a todos e disse que, queremos agradecer a Deus e a todos por poder estar aqui, e dizer que 

nestes dois anos de mandato já conseguimos duas emendas com nossos deputados, sendo 

uma para uma retro e outra para a Saúde. E informar também que no que se refere as 

emendas impositivas, destinamos uma parte para a aquisição de um RXs, para o Hospital, e 

outra parte para aquisição de canos para serem colocados nas ruas onde ainda não tem. E na 

condição de líder do governo neste período, queremos agradecer a todos os Senhores 

Vereadores, por terem atendidos nossos pedidos sempre que possível votando os projetos de 

interesse da comunidade. Para Finalizar desejar a todos um Feliz Natal e um bom ano novo. 

Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual 

saudou a todos e disse que, queremos em primeiro lugar desejar um Feliz Natal e um bom ano 

novo a todos, dizer que foi uma noite de muito trabalho, mas deu para perceber que todos os 

Senhores Vereadores estão preocupados com o bem do Município e da população, queremos 

agradecer o convite do prefeito para participar de um evento no seu sitio, mas não fomos por 

falta de tempo. Queremos cumprimentar as crianças que hoje foram homenageadas. Dizer que 

destinamos parte de nossas emendas impositivas para os dois bairros, atendendo assim as 

pessoas que nos procuram, dizer que destinamos parte para a aquisição do RXs do nosso 

hospital. Queremos ainda desejar a todos um Feliz Natal e um bom ano novo para todos. 

Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi Senhor Vereador Filipe Tores Guimarães, o qual 

saudou a todos e disse que, em primeiro lugar queremos parabenizar o Senhor Presidente pela 

eleição, queremos também agradecer os senhores Vereadores pela colaboração durante este 

ano, na votação dos projetos. Quanto às emendas impositivas destinamos parte para a 

aquisição de um RXs, para o nosso Hospital, e lembrar que os serviços de saúde do estado 

estão um verdadeiro CAOS, onde muitos hospitais não recebem mais os nossos pacientes, os 

quais vão a Grande Porto Alegre e retornam sem serem atendidos. Para finalizar queremos 

desejar a todos um Feliz Natal e um bom ano novo. Nada mais havendo a ser tratado a sessão 

foi encerrada da qual foi lavrada a presente ata, que após lida discutida e aprovada vai 

assinada pelo Presidente e pela Secretária. Sala das sessões dezessete de dezembro de dois mil 

e dezoito. 
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