
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO - RS. 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos no plenário da Câmara de Vereadores, realizou-se a quinquagésima octogésima 

quarta 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 cópia da Ata da Sessão do dia seis de Maio do ano de Dois Mil e Dezenove, os quais 

responderam que sim, de imediato o Senhor Presidente colocou a Ata em votação sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente, em razão da 

ausência da Vereadora Ana Claudia Lesnik, convocou para Secretariar a Sessão o Senhor 

Vereador Tiago André Szortyka, e de imediato solicitou que fosse feita a leitura dos seguintes 

Projetos de Lei: Projeto de número trinta e um, o qual abre Crédito Especial no Valor de Dez 

Mil Reais, na Secretaria de Gestão Pública; Projeto de Lei de número trinta e dois, o qual abre 

Crédito Suplementar no Valor de Vinte e Cinco Mil Reais na a Secretaria de Cidadania Ação e 

Desenvolvimento Social; Projeto de Lei de número trinta e três o qual abre Crédito Suplementar 

no Valor de Trinta Mil Reais na Secretaria de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social; 

Projeto de Lei de número trinta e quatro, o qual abre Crédito Especial na Secretaria de Ação e 

Desenvolvimento Social, no Valor de Quarenta e oito Mil quinhentos e Vinte e Sete Reais e 

Noventa e Três Centavos; Projeto de Lei de número trinta e cinco, o qual abre Crédito 

Suplementar no Valor de Um Milhão Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta 

e Seis Reais e Oitenta Centavos, em diversas Secretarias Municipais; Projeto de Lei de número 

trinta e seis, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo com os Professores 

Municipais, para pagamento das diferenças do Piso Salarial; Projeto de Lei de número trinta e 

sete, o qual acrescenta disposição na Lei Municipal de número Três Mil e Quarenta e Seis de 

Trina de Dezembro de Dois Mil e Treze; Projeto de Lei de número trinta e oito, o qual Abre 

Crédito Suplementar no Valor de Oitenta e Sete Mil Reais na Secretaria de Infraestrutura Rural 

e Urbana; Projeto de Lei de número trinta e nove, o qual Abre Crédito Suplementar no Valor de 

Quarenta e Dois Mil Reais, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; Projeto de Lei de 

número quarenta, o qual Altera a denominação de trecho da Rua, Benjamin Constante; Projeto 

de Lei de número quarenta e um o qual altera disposições da Lei Municipal de número Dois Mil 

e Cinquenta e Nove, de Nove de Novembro de Dois Mil e Seis; Projeto de Lei de número 

quarenta e dois, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Servidor – 

Nutricionista –Temporariamente; todos do ano de Dois Mil e Dezenove,  de origem do Poder 

Executivo Municipal, neste momento o  Líder do Governo, Senhor Vereador Felipe Torres 

Guimarães, pediu a palavra, a qual foi concedida  pelo Presidente e o Líder do Governo 

retomando a palavra  pediu ao Presidente e demais vereadores, para ver da possibilidade de ser 

votada na referida sessão, os projetos de leis de números, trinta e dois, trinta e três, trinta e 

quatro, trinta e sete, Trinta e oito, trinta e nove e  quarenta e dois, Projetos estes que no seu 

entender  eram  os que tinham mais urgência. Dando prosseguimento o senhor Presidente 

consultou as bancadas, as quais se manifestaram favoráveis à colocação dos projetos em 

votação. Neste momento a sessão foi suspensa por dois minutos para a elaboração dos pareceres 

pela Comissão Permanente de Pareceres. Reabrindo os trabalhos o Presidente colocou em 

votação, os Projetos de lei de números: Trinta e Dois; Trinta e Três; Trinta e Quatro; Trinta e 

Sete; Trinta e Oito; Trinta e Nove e Quarenta e Dois, todos de Dois Mil e Dezenove e de origem 

do Poder Executivo Municipal, restando os mesmos aprovados por unanimidade. Dando 

prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o projeto de lei de número oito de 



Dois Mil e Dezenove de origem do poder Legislativo Municipal, o qual altera alguns Itens da 

Lei Municipal de número Dois Mil Cento e Setenta e Seis, de Três de julho de Dois Mil e Sete. 

Dando prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o projeto de lei de numero 

nove de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Legislativo Municipal, o qual institui a 

Ouvidoria na Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, RS. Dando prosseguimento o 

Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Resolução de número Dois de Dois Mil e 

Dezenove de origem do Poder Legislativo Municipal, a qual altera o Regimento Interno da 

Câmara, propondo que as sessões da Casa sejam realizadas, sempre as segundas Feiras. Dando 

prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse lido projeto de lei de número Trinta de 

Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Executivo Municipal, o qual abre Crédito 

Suplementar no Valor de Quatrocentos e Dois Mil Reais na Secretaria de Educação, o qual após 

ser discutido e votado foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor 

Presidente solicitou que fosse lido Indicação de número Nove de Dois Mil e Dezenove, assinada 

pelo Senhor Vereador Celso Roberto Jeske, a qual solicita que a Administração Municipal 

realize reparos nos equipamentos de esportes junto ao Ginásio Municipal de Esportes, sendo a 

mesma, discutida votada e aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor 

Presidente solicitou que fosse lido o Pedido de Providencias de número Vinte e Um de Dois Mil 

e dezenove, assinado pelos Vereadores, Ana Claudia Lesnik, Osvair Alves da Silva e Celso 

Roberto Jeske, o qual solicita que a Administração Municipal, execute um trabalho de melhoria 

junto à estrada que vai ao Cerro do Capitão, no interior do Município, o qual após discussão e 

votação, restou aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente 

solicitou que fosse lida uma MOÇÃO HONROSA, ao Senhor Marcelo Lopes Rayher, assinada 

pelo Senhor Vereador Tiago André Szortika, a qual após lida discutida e votada foi aprovada 

por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente solicitou que fosse lido uma 

MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento do Senhor Ligio Uszacki, ocorrido no dia Três de Maio 

de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Tiago André Szortika, a qual após lida 

discutida e votada foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor Presidente 

colocou em votação MOÇÃO DE APOIO, ao Projeto de Emenda Constitucional de número 

Cinquenta e Seis da Câmara Federal, a qual prorroga os mandatos dos Prefeitos e Vereadores do 

País por dois anos, MOÇÃO esta que depois de discutida e votada restou aprovada por 

unanimidade.  Após intervalo regimental o Senhor Presidente passou para o Grande Expediente, 

pela ordem de inscrição primeiro Vereador a fazer uso da palavra foi o senhor vereador Osvair 

Alves da Silva, o qual saudou a todos e disse que no dia de hoje votamos muitos projetos 

importantes, entre os quais, alguns que chegaram à última hora, onde os vereadores abriram 

mão dos prazos regimentais para que isto acontecesse, dizer que entre os projetos está o projeto 

de calçamento, que foi economia desta  Casa no ano de dois mil e dezessete. Disse que 

estiveram em audiência com o Secretario Estadual dos Transportes, para tratar da Estrada que 

vai para Encruzilhada do Sul. Falou  da necessidade de um redutor de velocidade para quem 

chega à cidade. Falou dos problemas das estradas municipais e pontes no interior do Município, 

dizendo que embora as equipes da Prefeitura estejam trabalhando, mas existem locais que 

precisam de uma melhor atenção. Próximo Vereador a fazer uso da palavra  foi o Senhor 

Vereador Pablo Cesar Freitas Campelo, o qual saudou a todos e disse que queria parabenizar os 

servidores Municipais que estão trabalhando na área dos esportes. Convidou as pessoas para 

prestigiarem as atividades junto ao Ginásio de Esportes. Comentou sobre o aniversário de vinte 

e cinco anos da Escola Catulino. Falou sobre o Projeto de Reforma da Previdência, dizendo que 

os vereadores precisam se mobilizar para debater este tema junto aos Deputados Federais. 

Comentou sobre sua maneira de trabalhar, dizendo que sempre estará trabalhando em favor da 

Comunidade. Próximo Vereador a fazer uso da Palavra foi o Senhor Vereador Luiz Waclaw 



Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que o Projeto de Lei da Câmara que cria a 

Ouvidoria é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de cumprimento de Lei 

já existente. Falou sobre a estrada estadual que vai a Cidade de Encruzilhada do Sul, dizendo 

que em todos os governos, esta estrada está praticamente abandonada. Disse que após audiência 

com o Deputado Federal Marlon Santos, o mesmo se comprometeu em Criar uma rubrica no 

Orçamento do Estado, sobre a qual serão colocados recursos para a execução do projeto desta 

estrada. Falou sobre o Projeto de Resolução que prevê as reuniões ordinárias semanais nesta 

casa, no sentido de que as reuniões não sejam tão distantes umas das outras. Cumprimentou as 

pessoas responsáveis pelos esportes em Dom Feliciano, dizendo que a população dos 

Municípios da Região valorizam as promoções esportivas de nosso Município. Teceu 

comentário sobre o Projeto de Reforma da Previdência, dizendo que o Presidente quando 

candidato tinha uma posição e agora sua posição é outra, bem como o caso do Governador do 

Estado. Teceu comentário sobre o Projeto de Lei do Executivo que trata da reposição do Piso 

Salarial dos professores Municipais, dizendo que este projeto deverá ser bem debatido para que 

os professores não sejam prejudicados, informando sua posição dizendo que não concorda que 

este pagamento seja  feito com recursos do FUNDEB. Parabenizou os pedagogos pelo seu dia. 

Teceu criticas ao Ministro da educação pelo seu posicionamento em relação aos recursos da área 

da educação. Convidou a todos para participarem da festa que será realizada na Escola Padre 

Constantino.  Agradeceu a Doutora Camila que está se desligando hoje desta Casa, desejando a 

mesma, sucesso em seu novo trabalho. Teceu comentário sobre a questão das redes sociais, 

onde são colocadas muitas noticias falsa e depois as pessoas sofrem as consequências. Próximo 

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

todos e disse que queria parabenizar os enfermeiros pelo seu dia, bem como os técnicos de 

enfermagem, saudou os pedagogos pelo seu dia. Teceu comentário sobre a questão da estrada 

que vai para Encruzilhada, dizendo que muito se tem trabalhado em torno desta questão, mas os 

resultados têm deixado muito a desejar. Teceu comentário sobre a questão das estradas e pontes 

no interior do Município. Comentou sobre a questão dos serviços odontológicos que estão sendo 

prestado pelo Poder Público Municipal, teceu comentário sobre a aquisição do aparelho de 

ultrassom, dizendo que é muito bem vindo, comentou sobre a questão da UTI, que em breve o 

Município vai adquirir, para servir a comunidade. Comentou sobre o falecimento do Senhor 

Ligio Uszacki, que aconteceu no dia três de maio do corrente ano. Cumprimentou o Senhor 

Vereador Pablo Cesar Freitas Campello, pelo seu pronunciamento, e fez referencia ao Projeto de 

Emenda a Constituição que prorroga o mandato dos vereadores e prefeitos, do Brasil. Próximo 

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

todos e disse que Precisamos ficar cada vez mais atento ao projeto de reforma da Previdência, 

que cada vez mais estamos vendo que querem que quem ganha menos pague esta conta, o que 

não é justo.  Discorreu sobre os gastos que o governo Federal fez com propaganda da Reforma 

da Previdência, bem como os milhões que o Governo Federal perdoou dos partidos políticos, 

dizendo que para isto tem recursos, mas para a previdência não. Falou sobre as despesas 

efetuadas pelo Supremo Tribunal Federal para comprar alimentos para a sua alimentação. Disse 

que o Governador do Estado esta visitando outros países para vender o patrimônio Estadual. 

Informou que vários veículos adquiridos pela Prefeitura Municipal estarão chegando ao 

Município nos próximos dias. Comentou sobre as difíceis condições das estradas no interior do 

Município. Comentou sobre as difíceis condições da estrada que vai para Encruzilhada do Sul. 

Convidou a todos para participarem no próximo fim de semana do grande evento que está sendo 

promovido pelo Moto Club. Falou sobre o projeto que prevê que as sessões ordinárias da 

Câmara sejam todas as segundas feiras, dizendo que é favorável. Comentou sobre o Projeto de 

Emenda Constitucional de número cinquenta e Seis da Câmara Federal que prorroga os 



mandatos dos Vereadores e Prefeito por dois anos, dizendo ser favorável. Próximo Vereador a 

fazer uso da palavra  foi o Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse 

que quer saudar as pessoas que estão trabalhando na área do esporte. Parabenizou os técnicos e 

auxiliares de saúde, que comemoram o seu dia nesta semana, lembrando o nome dos 

profissionais destas áreas e que já prestaram ou estão prestando até hoje os seus serviços em 

favor da comunidade.  Teceu Comentário sobre as condições da estrada que liga nossa cidade 

até a cidade de Encruzilhada. Falou da necessidade de se instalar redutores de velocidade na 

entrada da cidade. Comentou sobre a qualidade da água que a comunidade está consumindo, 

dizendo que os servidores locais da CORSAN certamente não têm condições de dar uma 

solução, mas que esta deve vir dos seus superiores de Camaquã. Dizendo que as residências que 

estão localizadas nos lugares altos, a falta de água é constante.  Comentou sobre as dificuldades 

de certos trechos das estradas no interior do Município. Parabenizou os pedagogos pelo seu dia. 

Parabenizou a Escola Catulino pela passagem dos seus vinte e cinco anos. Próximo Vereador a 

fazer uso da palavra foi o senhor Vereador Filipe Torres Guimarães, o qual saudou a todos e 

disse que queria parabenizar os técnicos de enfermagem pelo seu dia que ocorreu há poucos 

dias. Convidou a todos para prestigiarem a promoção dos motociclistas de nosso Município, que 

estão promovendo o segundo FUMOLAMA, no próximo fim de semana. Convidou a todos para 

a Expo-Dom Feliciano, que ocorrerá nos dias trinta e um de maio, primeiro e dois de junho do 

corrente ano. Agradeceu aos senhores Vereadores, pela colaboração na votação dos projetos que 

foram votados nesta noite, projetos de muita importância para a comunidade. Disse que nesta 

data o Prefeito Municipal juntamente com a Secretaria Municipal de saúde estiveram em porto 

alegre, onde o governo do estado efetuou a transferência do veículo antigo da UTI, para o 

Município, que a partir de agora já pode contar com este veículo, dizendo que logo chegarão 

outros carros para a área da saúde.  Teceu comentário sobre o aparelho de ultrassom que foi 

adquirido pela Secretaria da Saúde e que vai ser de grande utilidade para as pessoas de nosso 

Município. Falou da licitação que será feita para a aquisição de mais uma moto niveladora, e um 

caminhão que servirá para o deslocamento de equipamentos do setor de obras da prefeitura. 

Comentou sobre a campanha da vacina que está sendo feita pala secretaria da Saúde, dizendo de 

sua importância. Comentou sobre os eventos esportivos que está sendo efetuado pelo setor de 

esportes da Prefeitura. Teceu Comentário sobre as condições da água que a CORSAN está 

distribuindo para a população, dizendo da necessidade de uma audiência com a direção da 

companhia.Nada mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão da 

qual foi lavrada a presente ata que após lida, discutida,  votada e aprovada será assinada pelo 

Presidente e pelo Secretário, sala das sessões vinte de maio de dois mil e dezenove. 
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