
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM 

FELICIANO, RS. 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quarenta 

e cinco minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, RS, 

realizou-se a quinquagésima octogésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores de Dom Feliciano, sob a presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski, o qual invocando a proteção de Deus deu por aberta à sessão e perguntou aos 

senhores e senhoras vereadores, se os mesmos possuíam cópia da ata da sessão ordinária do 

dia dezoito de março de dois mil e dezenove, os quais informaram que sim, dando 

prosseguimento o Senhor Presidente colocou a referida ata em discussão e votação, restando 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo, foram lidos discutidos, votados e aprovados por 

unanimidade, os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei de número três de dois mil e dezoito, 

de origem do Poder Executivo Municipal, o qual Institui o Sistema Municipal de Ensino, 

reestrutura os Conselhos Municipais de Educação, integrando o Conselho do FUNDB, como 

Câmara do Conselho Municipal de Educação; Projeto de Lei de número Quatorze de Dois Mil e 

Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual Abre Crédito Suplementar no valor 

de Oitenta Mil Reais; Projeto de Lei de número dezesseis de Dois Mil e Dezenove, de origem 

do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Município a Contratar Operação de Crédito, 

junto ao BRDE., no Valor  de Setecentos Mil Reais;  Projeto de Lei de número dezessete de Dois 

Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual Cria a Procuradoria Geral do 

Município, Cargos e Fundo da Procuradoria. Foram ainda lidos e ficaram tramitando na casa, 

os seguintes projetos de lei; Projeto de Lei de número treze de origem do Poder Executivo 

Municipal; Projeto de Lei de número dezenove de origem do Poder Executivo Municipal; 

Projeto de Lei de número vinte e um de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo; 

Projeto de Lei de número vinte e Dois de origem do Poder Executivo; Projeto de Lei de Número 

Vinte de Origem do Poder Executivo; Projeto de Lei de número Vinte e Três de Dois Mil e 

Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal. Dando prosseguimento foi lida discutida 

votada e aprovada por unanimidade, Indicação de número cinco de Dois Mil e Dezenove, de 

autoria do Senhor Vereador Tiago André Szortika, a qual pede providencias do Poder Executivo, 

no sentido de construir um redutor de velocidade, em frente à Escola Municipal Nossa 

Senhora de Fátima. Dando prosseguimento foi lido Oficio da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul, com referencia a moção de repúdio aprovada nesta Casa. Após intervalo 

Regimental, o Senhor Presidente passou para a Hora do Grande Expediente, pela ordem de 

inscrição o primeiro Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Cristiano José 

Studzinski, o qual saudou a todos e disse que no que se refere à recuperação das estradas, os 

trabalhos estão sendo feito, bem como pontes no interior do Município. Comentou sobre a 

questão do preço do tabaco, o qual está com preço muito baixo e que as lideranças da região 

deveriam se envolver mais com esta questão para ver da possibilidade de melhorar as 

condições de nosso produtor rural. Discorreu sobre a questão da reforma da previdência, que 

estão querendo resolver o problema, tirando os direitos de nosso agricultor. Precisamos 

manter contato com os nossos deputados, para que eles nos ajudem nesta questão da reforma 

da Previdência. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei 

Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que temos muitos problemas no país, mas vamos 



falar um pouco sobre as questões de nosso Município, visto que tivemos hoje muitos projetos 

votados e aprovados nesta casa, principalmente na questão de reforma das escolas municipais, 

tivemos também reformas de pontes e outras que ainda serão construídas. E dizer que 

estamos visitando os nossos agricultores, e vamos continuar neste trabalho. Quanto à questão 

do novo cemitério, que é um problema tão importante, e que quando se fez audiência pública, 

a população não se fez presente e que é um tema que interessa a todos, visto que, após ser 

votado, será mais difícil de alterar o referido projeto. Falou sobre os problemas enfrentados 

pelos nossos agricultores, sobre o trabalho e a questão dos preços. Falou sobre a questão do 

atendimento pelos dentistas da nossa Secretaria de Saúde, bem como a questão da marcação 

de consultas. E disse que vamos falar com a Secretaria da Saúde sobre estes problemas. 

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

saudou a todos e disse que várias estradas do interior do Município já foram recuperadas e 

que logo serão atendidas outras regiões. Queremos parabenizar o pessoal que esta 

trabalhando nas pontes no interior do Municipio, são obras muito importantes para a nossa 

população. Falou sobre o projeto de diárias para os operários que trabalham no interior do 

Município. Discorreu ainda sobre os problemas da Secretaria da Saúde, principalmente no que 

se refere ao Serviço odontológico.  Disse que   os serviços de atendimento as gestantes, está 

sendo modificado para melhor. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o senhor Vereador 

Luiz Waclaw Lempek Masliszewski, o qual saudou a todos e discorreu sobre o projeto do novo 

Cemitério, dizendo que a população deve demostrar mais interesse de participar das 

audiências públicas, para tratar deste assunto. Falou sobre a questão das lombadas, que estão 

sendo pedidas pelos vereadores, e que as mesmas não estão sendo construídas. Precisamos 

ver a questão legal, para que se resolva este problema. Falou sobre a busca de recursos para a 

construção das arquibancadas no campo de futebol onze. Teceu comentário sobre a questão 

da reforma da Previdência, que querem resolver os problemas de recursos tirando os valores 

de quem ganha menos. Disse que é preciso estudar bem este projeto, para que ele não 

prejudique quem  ganha menos. Falou sobre o novo portal de comunicação que foi lançado no 

Município, dizendo que para quem vive na vida pública e não fez nada errado, quanto mais 

veículo de comunicação melhor. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

Vereador Tiago Andre Szortika , o qual saudou a todos e disse que queremos registrar o 

trabalho que a administração Municipal  está realizando na recuperação das estradas no 

interior do Município, falou sobre a questão das condições da estrada que liga Dom Feliciano 

ao Município de Encruzilhada do Sul,  motivo pelo qual a própria RBS, esteve em Dom Feliciano, 

para fazer a cobertura da movimentação realizada por causa das péssimas condições da 

referida estrada. Falou sobre os problemas da questão do produtor de tabaco. Falou sobre os 

problemas da área de Saúde, dizendo que os problemas estão sendo resolvido. Saudou as 

alunas que estiveram representado o Município na exposição da AFUBRA. Próxima Vereadora 

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

disse que as questões da marcação dos exames deveriam ser diárias, para que a pessoa não 

tenha que esperar muito tempo para marcar seus exames. Falou sobre a questão do projeto 

do novo cemitério local, questionou sobre os termos do novo projeto dizendo que a população 

precisa se informar melhor sobre as consequências do referido projeto. Discorreu também 

sobre a alteração que está sendo proposta para o cemitério antigo, criando novas taxas, e 

novos procedimentos. Disse que vai apresentar emendas ao referido projeto e que está a 

disposição da população para debater este assunto. Próxima vereadora a fazer uso da palavra 



foi a Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e disse que se todas as pessoas que 

exercem cargos de confiança permitissem que houvesse diálogo para se tratar dos problemas 

existentes, muitas coisas poderiam ser resolvidas com mais facilidade. Falou sobre os salários 

dos servidores municipais, os quais são tão baixos, que precisam de complementação para 

atingir o salário Mínimo. Disse que no dia de ontem o Partido do PSDB, realizou a sua 

convenção renovando a direção, já com vistas às novas eleições. Tivemos hoje o pedido de 

pessoas do interior para que se construa um quebra-molas em frente à escola Nossa Senhora 

de Fatima. Falou sobre as placas de sinalização em frente às agencias bancárias, que quando 

nós pedimos não podiam ser colocadas, agora pode, quando pedimos que se tomassem 

providencias sobre o cemitério, também sobre as aulas de aeróbicas no Ginásio de Esportes, 

que antes não podia e agora pode. Disse que a administração municipal precisa ouvir mais os 

Senhores vereadores, falou sobre as vagas nas creches, que deveriam estar no sitio da 

Prefeitura Municipal. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Celso 

Roberto Jeske, o qual saudou a todos e disse que temos muitos problemas em nosso Município, 

que precisam ser resolvidos, como os problemas da Saúde, que estão sendo noticias nos 

veículos de comunicação da região. Falou ainda sobre a questão das diárias dos servidores dos 

que constroem as pontes. Falou sobre a questão do projeto do Cemitério. Falou da convenção 

do PSDB, que aconteceu no dia de ontem, com a presença de grande público. Disse ainda que 

no que se refere ao veículo que o servidor leva para a sua casa que fica distante da cidade, que 

esperamos que este assunto seja resolvido. Fez o convite a  todos, para participarem da janta 

do peixe, que acontecera no próximo dia dez de abril, junto ao CTG, de Dom Feliciano, RS, e 

reforçou  o convite para a cavalgada solidária que acontecerá nos próximos dias seis e sete de 

abril, com roteiro previsto no interior do Município. E convidou a todos para a janta de posse 

na nova Diretoria do CTG, que acontecerá no próximo dia seis de abril do corrente. 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 votada e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pela 

Secretária, sala das sessões, primeiro de abril do ano de dois mil e dezenove. 

 

LUIZ WACLAW LEMPEK MALISZEWSKI   ANA CLAUDIA LESNIK 

 PRESIDENTE          SECRETÁRIA 

 

 


