
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CAMARA 

MUNICIPAL DE VEREADOROES DE DOM FELICIANO, RS. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, ás dezenove horas e quarenta e 

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

se a quinquagésima octogésima terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores 

de Dom Feliciano, RS, sob a Presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, 

o qual invocando a proteção de Deus deu por aberta a sessão e perguntou aos senhores 

Vereadores se os mesmos possuíam copia da ata da sessão do dia quinze de abril de dois mil e 

dezenove, os quais responderam que sim e de imediato o presidente colocou a ata em 

discussão e votação, a qual restou aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o 

Senhor Presidente solicitou a secretária da Mesa, Vereadora Ana Claudia Lesnik, que 

procedesse a leitura de oficio encaminhado a Casa pela Vereadora Adriane Almeida de Souza, 

o qual comunica a sua nomeação para o cargo de Secretária Municipal de Assistência social, e 

comunica o seu pedido de licença do cargo de Vereadora da Casa. Dando prosseguimento o 

Presidente solicitou que fosse lido o Oficio da Câmara convocando o Suplente de Vereador, 

Senhor Pablo Cesar Freitas Campello, para assumir uma cadeira na Câmara, em razão do 

afastamento da Vereadora Titular, após a leitura, o Senhor Presidente convidou o Senhor 

Pablo Cesar Freitas Campello, para se fazer presente junto a   Mesa Diretora para fazer o seu 

juramento de posse, após o Presidente convidou o mesmo para tomar o seu lugar junto aos 

demais Vereadores. Dando prosseguimento, o Presidente solicitou que o Líder do PSB, 

indicasse um novo membro para a comissão permanente de pareceres, pelo motivo que a 

Vereadora Adriane Almeida de Souza era Presidente da Comissão. Prosseguindo o Senhor 

Vereador Tiago André Szortika indicou o nome do Senhor Vereador Pablo Cesar Freitas 

Campello. Prosseguindo a sessão foi suspensa por dois minutos para que Comissão elegesse os 

seus Membros, reaberto os trabalhos Os membros da Comissão informaram ao Presidente que   

a mesma  ficou assim constituída:  Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, ficou como 

Presidente da Comissão, o Senhor Vereador Osvair  Alves da Silva como Relator, e o Senhor 

Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, como Membro da Comissão. Dando prosseguimento o 

presidente solicitou que fosse lido oficio de número setenta e quatro do Senhor Prefeito 

Municipal solicitando a devolução do Projeto de Lei de número treze de dois mil e dezenove de 

origem do Executivo  Municipal. Dando Prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que 

fosse lido o Projeto de Lei de número vinte e oito de dois mil e dezenove de origem do Poder 

Executivo Municipal. Dando prosseguimento  o Senhor Presidente Solicitou quer fosse lido o 

Projeto de lei de número vinte e nove de dois mil e dezenove, de origem do  Poder Executivo 

Municipal. Dando prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei 

de número trinta, de dois mil e dezenove de origem do Poder Executivo Municipal. Dando 

prosseguimento o senhor Presidente solicitou que fosse lido requerimento assinado pelo 

Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual propõe que a Câmara Municipal de 

Vereadores de Dom Feliciano, RS, conceda o Título de Cidadã Dom Felicianense para a Doutora 

Sandra Thaines Lopes. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente colocou o requerimento 

em votação o qual restou aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor 

Presidente solicitou que fosse lido requerimento assinado pela Vereadora Ana Claudia Lesnik, 

que solicita autorização da Câmara para se ausentar do país, para participar de um curso que 

se realizará na Colômbia, logo a seguir o requerimento foi colocado em votação, restando 



aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor presidente solicitou que fosse 

lido requerimento número dezoito de dois mil e dezenove, assinado pelo Senhor Vereador 

Darlei Iaroszeski, o qual solicita que a Administração Municipal realize um concerto na ponte 

localizada na localidade de Arroio do Potreiro, a seguir o requerimento foi colocado em 

votação restando aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente 

solicitou que fosse lido requerimento de número dezenove de dois mil e dezenove, assinado 

pelo Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual solicita a Administração Municipal que efetue 

um concerto em outra ponte na localidade de Arroio do Potreiro, a seguir o requerimento foi 

colocado em votação, restando aprovador por unanimidade. Dando prosseguimento o senhor 

Presidente solicitou que fosse lido requerimento de número vinte, de dois mil e dezenove, de 

autoria do Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual solicita que a Administração Municipal 

efetue serviços de melhoria nas estradas da localidade de Arroio do Potreiro, a seguir o 

requerimento foi colocado em votação restando aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de número 

dezenove de dois mil e dezenove de origem do Poder Executivo Municipal, o qual trata do 

licenciamento ambiental, a seguir o projeto de Lei foi colocado em votação, restando aprovado 

por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente convocou os senhores 

Vereadores para uma Sessão  Extraordinária da Câmara para o próximo dia nove de maio as 

quinze horas e trinta minutos,  para a apreciação dos projetos de números vinte e oito, vinte e 

nove e trinta, todos de dois mil e dezenove, enviados a esta Casa Pelo Poder Executivo 

Municipal. 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 Felipe Torres Guimarães, o qual saudou a todos e disse que, queremos 

cumprimentar o Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, nosso novo colega nesta casa, desejar 

que seja benvindo e que faça um bom trabalho. Dizer que já esta em frente da Prefeitura 

Municipal, mais uma máquina adquirida pela Administração Municipal, cujo projeto de 

aquisição passou por esta Casa, e  está faltando apenas à liberação do banco, para que ela 

possa começar a trabalhar.  Dizer que já esta nesta Casa mais um Projeto de Lei, que autoriza o 

Município a adquirir mais uma ambulância, e durante a presente semana deverá chegar mais 

três veículos destinados a Secretaria da saúde, todos estes trabalhos são frutos de um governo 

competente. Disse que foi  feito a pintura nas faixas de segurança nas ruas da cidade, e que a 

equipe da cidade esteve na Rua Travessa Argentina, onde a chuva fez grandes estragos, mas 

disse que  aquela Rua será calçada. Disse que estão divulgando noticias de que nesta casa tem 

dois Vereadores da base do governo que são contra o judô, mas aqui na Câmara não tem 

nenhum projeto, MAS quando o projeto chegar nós vamos ver quem é a favor e quem é 

contra. Dizer que neste fim de semana tivemos a campanha de vacina, onde as equipes 

levaram as vacinas até as  casas onde as pessoas não podiam se deslocar até o local de 

vacinação. Disse que queremos registrar que finalmente o Município acabou de pagar o 

financiamento do projeto de esgoto, uma obra que o Município teve que pagar, mas que o 

trabalho que lá foi feito, foi totalmente perdido, e então perguntamos qual foi o governo que 

fez aquele projeto, será que ele era competente, porque estas coisas aconteceram? Falou 

ainda sobre os acontecimentos e o resultado das ultimas eleições. Disse que se nesta Casa 

existem tantos pedidos ao Executivo, é sinal que a Administração esta fazendo alguma coisa. 

Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Osvair Alves da Silva o qual 

saudou a todos e deu as boas vindas ao Senhor Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, e disse 



que hoje a maioria dos pedidos que temos são referentes às estradas, um exemplo foi o que 

aconteceu na nossa região, onde colocaram terra ao invés de cascalho, fato que causou sérios 

problemas para os veículos trafegarem , e em diversos lugares do interior do Município, as 

estradas estão com sérios problemas mas esperamos que a Administração dê uma atenção 

pois  a nossa comunidade merece. Dizer que temos percorrido  todas as regiões e estamos 

sabendo das dificuldades das pessoas do interior. Outra questão são os abrigos que estão 

faltando, bem como a construção de locais para a colocação do lixo, no interior. Falou sobre o 

caso das estradas que dão acesso  as residências que precisam retirar o seu produto. Teceu 

comentário sobre a questão da Rua dos Imigrantes, quanto trabalho foi feito para conseguir os 

recursos, e a obra até hoje não está concluída. Falou sobre o calçamento de diversas Ruas da 

Cidade. Disse que a comunidade de Fátima, também, tem interesse para que lá se inicie o 

calçamento. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o senhor Vereador Luiz Waclaw 

Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e agradeceu aos senhores Vereadores que 

votaram a favor de sua indicação de conceder o Título de Cidadã Dom Felicianense para a 

Doutora Sandra Thaines Lopes, deu as boas vindas ao novo colega Senhor Vereador Pablo 

Cesar Freitas Campello. Disse  que deseja que a Vereadora Adriane Almeida de Souza, realize 

um bom trabalho junto a Secretaria de Assistência Social, que é um desejo dela e sabemos que 

a mesma tem todas as condições para isto. Prosseguindo disse que na última reunião 

comentamos sobre a rampa que foi construída para a Educação Infantil, na Escola Catulino, e 

este tema tomou uma dimensão muito grande, inclusive a direção promoveu uma reunião 

com os pais das crianças, colocando os mesmos contra este vereador, e inclusive dizendo que 

a rampa foi mal feita, o que caracteriza desperdício do dinheiro público, o que nós pensamos 

que não é o caso. Disse ainda que quando se faz uma reunião para tratar da Educação que 

chamem os Vereadores para que o debate seja completo. Disse ainda que falam que faltam 

funcionários na Escola Catulino, mas se compararmos com a Escola Estadual, vamos ver que lá 

tem muito mais alunos e menos funcionários. Discorreu sobre o apoio ao Judô, bem como 

outras áreas da Educação e Esportes do Município, dizendo que a Câmara sempre deu apoio a 

estas áreas que são tão importantes para o Município. Discorreu também sobre o tema das 

emendas impositivas, dizendo que logo haverá uma reunião com o Senhor Prefeito Municipal, 

para saber como estão sendo administradas, lembrando que todos os Senhores Vereadores 

querem ter estas informações. Discorreu sobre as placas de sinalização existentes nas Ruas da 

Cidade. Comentou sobre o corte de verbas das Universidades Federais, pelo governo Federal o 

que será péssimo para a educação. Discorreu sobre a maneira que o Governo Federal esta 

conduzindo a reforma da Previdência, dizendo que com isto, o preço do gás iria diminuir, mas 

ao contrario, o preço do gás acabou de aumentar. Falou sobre a janta de aniversário de vinte e 

cinco anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Catulino Pereira da Rosa, que estava 

muito bom, dizendo haver um bom entendimento entre servidores professores e a 

comunidade. E registrou ainda que este ano a Escola Estadual de Ensino Médio de Dom 

Feliciano, estará comemorando noventa anos, e para marcar esta data, a Câmara realizara 

uma sessão solene, para homenagear a Escola. Parabenizou os responsáveis pelo esporte do 

Município. Falou ainda que esta sendo ampliando a transparência das ações da Câmara para 

que todos saibam o que esta acontecendo junto a Câmara Municipal. Comentou sobre o caso 

de assessores do Prefeito que não estão realizando um bom trabalho, e lembrando que o 

Prefeito deve olhar com atenção esta questão. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o 

Senhor Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, o qual saudou a todos, e disse que em primeiro 



lugar querer agradecer a todos os que contribuíram para que ele pudesse estar tomando 

posse. Disse que quer agradecer a Vereadora Adriane Almeida de Souza, pelo seu trabalho. 

Comentou sobre o bom trabalho que esta sendo feito pelo Município, na área do esporte. 

Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Tiago André Szortika, o qual 

saudou a todos e disse que, queremos registrar com alegria a presença do novo Vereador que 

assumiu nesta Casa, no dia de hoje, o Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, desejando-lhes 

sucesso e que seja benvindo a esta Casa, e pode contar conosco para o que for preciso. Disse 

também que o fato da Vereadora Adriane Almeida de Souza, assumir um cargo no governo 

Municipal, é uma decisão individual, e não o apoio do PSB, ao governo Municipal. Disse que as 

forças vivas do Município devem se voltar para buscar empresas de outros municípios para se 

instalarem em nosso Município. Falou sobre os valores que a Administração Municipal paga de 

aluguel, dizendo que seria melhor obter um financiamento, e assim construir um centro 

administrativo, evitando as despesas com o pagamento de aluguel.  Falou da falta que faz um 

aparelho de ecografia para a articulação, tão necessário para atender nossos agricultores que 

realizam um trabalho que exige muito esforço, causando assim sérios problemas de 

articulação. Discorreu também sobre a questão da saúde bucal, de sua importância, e da falta 

que faz nos postos que ainda não a tem. Teceu comentário sobre muitos lugares onde as 

estradas estão precisando de melhorias. Disse que é muito importante a recuperação do salão 

do Bairro São Francisco, o qual serve para comunidade local. Disse que mais uma vez tivemos 

audiência com o Secretario Estadual dos Transportes, onde estivemos com representantes da 

nossa comunidade, mais uma vez lutando em favor da estrada que vai para Encruzilhada do 

Sul, a qual está em péssimas condições. Disse que queria parabenizar a Escola Estadual, pelos 

seus noventa anos, as comunidades do interior que estão realizando as suas festas locais. 

Cumprimentou ainda a Escola Catulino, pelos seus vinte e cinco anos. Próxima Vereadora a 

fazer uso da palavra foi a Vereadora Ana Claudia Lesniki, a qual saudou a todos e discorreu 

sobre o dia primeiro de maio dia do trabalho, convidou a todos para a festa da Vila Fátima. 

Teceu comentário sobre as eleições de dois mil e doze, e sobre a questão da participação do 

Senhor Fabiano Canelas, bem como do trabalho realizado em Dom Feliciano pelo Senhor 

Claudio Lesnik, disse ainda que embora tantas coisas que estão acontecendo o seu partido é 

contra a cassação do Prefeito, dizendo que é importante respeitar a decisão da população que 

votou livremente e escolheu o atual Prefeito. Efetuou comentário sobre a decisão do Prefeito, 

de nomear para a Secretaria de Assistência Social uma Vereadora que até pouco tempo era 

oposição, mas disse que é uma decisão que cabe a ele. Comentou sobre as goteiras na Creche 

Francisco Valdomiro Lorenz. Comentou sobre as emendas impositivas, as quais ainda não 

estão sendo executadas por parte do Governo Municipal. Próximo Vereador a fazer uso da 

palavra foi o Senhor Vereador Celso Roberto Ieske, o qual saudou a todos, e cumprimentou o 

Vereador que tomou posse nesta data, o Senhor Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, 

desejando-lhe um bom trabalho e muito sucesso. Comentou sobre sua participação na festa 

que aconteceu na linha Lopo Neto, cumprimentou a Escola Estadual pelos seus noventa anos, 

elogiou o Vereador Osvair Alves da Silva, pelo seu pronunciamento, falou sobre a questão da 

sinalização das Ruas. Disse que esta vendo muitas pessoas preocupadas com a próxima 

eleição, mas pouco preocupadas com a nossa comunidade. Disse que um governo que assume 

uma administração, não consegue em pouco tempo consertar o que outros governos levaram 

anos para efetuar um trabalho que somente prejudicou a população. Comentou sobre o 

péssimo trabalho que esta sendo realizado pelo DAER, na RS-350, mas quando se fala em 



privatização tem muitos que são contra. Falou sobre as péssimas condições das estradas no 

interior do Município. Desejou boa viagem para a Vereadora Ana Claudia Lesnik que ira 

participar de encontro na Colômbia. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual saudou a todos e disse que esteve na festa na 

Comunidade do Tigre, e que depois andou pelo interior do Município, onde percebeu que em 

muitos lugares as estradas estão precisando de manutenção. Falou sobre as informações que 

circulam pela cidade dizendo que os vereadores da base do governo são contra o projeto do 

Judô, o que não é verdade, porque este projeto não veio para a Câmara ainda, mas quando o 

projeto aqui chegar nós votaremos a favor. Falou sobre as emendas que já conseguiu que 

destinam recursos para o nosso Município. Disse que é solidário ao colega Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, sobre a questão da rampa da escola infantil, da Escola Catulino. 

Falou também sobre a reforma da Previdência, bem como a anistia que o governo federal esta 

fazendo para as grandes empresas, bem como aos ruralistas, enquanto que o pequeno 

produtor rural0 vai ter reduzidos os seus direitos. Disse ainda que o Presidente Jair Messias 

Bolsonaro se aposentou com trinta e sete anos, mas o agricultor tem que esperar até os 

sessenta e cinco. Falou sobre as promessas do novo Governador que quando era candidato 

disse que iria colocar os salários em dia, mas o que se vê hoje é que continua tudo como era 

antes. Falou das creches que foram feitas pelo Governo do Partido dos Trabalhadores, bem 

como muitas coisas que foram feitas neste país pelo governo do seu Partido. Disse que as 

pessoas devem votar a favor e não votar contra, como esta acontecendo nos últimos tempos 

em Dom Feliciano. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei 

Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que esteve na marcha dos prefeitos em Brasília no 

ano passado quando lá estavam grandes lideranças do país prometendo diversas melhorias 

para os Muncipios, mas na marcha dos vereadores neste ano, as lideranças não apareceram, 

isto demonstra bem a situação que estamos vivendo. Falou sobre a reforma da Previdência, e 

disse que pelo menos os Deputados Federais gaúchos não são favoráveis a reforma da 

Previdência, como ela foi apresentada. E nós precisamos nos unir em torno destas questões 

para deste modo  defender os nossos agricultores. Falou que esteve no interior do Município, 

onde percebeu que tem muitos  trechos de estradas que precisam ser recuperadas. Disse que 

viu pessoas no interior fazendo melhoria nas estradas, porque o poder público não faz a sua 

parte. Disse que as pessoas do interior recebem bem os vereadores e esperam que eles 

possam interferir em seu favor junto a Administração Municipal, para que suas reivindicações 

sejam atendidas. Falou dos problemas do Bairro São Francisco, da construção do calçamento, 

falou dos problemas da qualidade da água. Parabenizou as mães pelo seu dia. Comentou sobre 

a decisão da Vereadora Adriane Almeida de Souza de assumir a Secretaria Municipal de 

Assistência Social desejando que ela tenha sucesso na nova função. Saudou o novo colega 

Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, que tomou posse nesta casa, desejando ao mesmo 

muito sucesso. Nada mais havendo para 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 seis de maio de dois mil e dezenove. 
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