
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTAGÉSIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS. DO DIA 

PRIMEIRO DE JULHO DE 2019. 

Ata da Quinquagésima octogésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores de Dom Feliciano, RS, do dia Primeiro do mês de Julho do ano de Dois Mil e 

Dezenove, as Dezenove Horas e Quarenta e Cinco Minutos, 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 mesmo possuíam cópia da ata da   

Sessão Ordinária do dia dezessete de junho do corrente ano, os quais informaram que sim, 

prosseguindo o Senhor Presidente colocou a ata em discussão e votação restando aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou a Secretaria da Mesa, Senhora 

Vereadora Ana Claudia Lesnik, que procedesse a leitura do Oficio de número cento e quinze, de 

Dois mil e Dezenove de origem do Poder Executivo Municipal o qual pedia a retirada de pauta 

dos projetos de leis de números Quarenta de Dois Mil e Dezenove e Cinquenta e Cinco de Dois 

Mil e dezenove, todos de origem do poder executivo Municipal. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de número Sessenta de Dois Mil e 

Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar três servidores temporariamente, após sua discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido Projeto 

de Lei de número Cinquenta e Seis de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Executivo 

Municipal o qual abre Crédito Especial no Valor de Quarenta e Um Mil Seiscentos e Noventa e 

Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos, junto a Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e 

Desenvolvimento Social, após sua discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o projeto de lei de número Quarenta e 

Sete de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Legislativo que autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar no valor de Nove Mil e Seiscentos Reais junto a Câmara Municipal de Vereadores, 

o qual ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o 

Projeto de Lei de número Sessenta e Um de Dois Mil e Dezenove de Origem do Poder 

Executivo Municipal o qual abre Crédito Especial no Valor de Cento e Quinze Mil Reais junto a 

Secretaria Municipal de Educação, após debate ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o 

Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de número Sessenta e Dois de Dois 

Mil e Dezenove, de Origem do Poder Executivo Municipal, o qual abre Crédito Suplementar no 

Valor de Setenta e Três Mil Cento e Dezesseis Reais, nas Secretarias Municipais de Cidadania, 

Ação e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável e 

Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana, Após sua discussão ficou 

tramitando na Casa. Seguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de 

número Sessenta e Três de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o 

qual abre Crédito Suplementar no valor de Sessenta Mil Reais, junto a Secretaria Municipal de 

Educação, após sua discussão ficou tramitando na Casa. Prosseguindo Foi lido Pedido de 

Informações de número Quatro de Dois Mil e Dezenove, de autoria do Senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, o qual pede informações ao Poder Executivo Municipal, sobre a 

rampa de acesso a Escola Municipal Catulino Pereira da Rosa, após discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo foi lido Indicação de número Quatorze de Dois Mil e 

Dezenove, assinada pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual solicita que a 

Administração Municipal realize um estudo para ver da viabilidade de efetuar a instalação de 

painéis solares junto aos prédios próprios do Município, após discussão e votação foi aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido projeto de Lei de 



número Onze de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Legislativo Municipal, assinado 

pelo Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, que Cria o Diploma Aluno Nota Dez, após sua 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou 

que fosse lido projeto de lei de número Doze de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder 

Legislativo Municipal, assinado pelos senhores Vereadores: Ana Claudia Lesnik, Celso Roberto 

Jeske, Darlei Iaroszewski, Cristiano Jose Srtudzinski e Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, que 

trata da questão da limpeza dos terrenos baldios existentes na cidade, após sua discussão o 

projeto ficou na Casa para analise. Prosseguindo o Senhor Presidente, solicitou que fosse lido o 

Projeto de Decreto Legislativo de número Um de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Legislativo Municipal, o qual acolhe o Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul, que aprova as contas da Administração Municipal de Dom Feliciano, referente ao ano de 

Dois Mil e Dezesseis, da Gestão do Senhor Prefeito Municipal Dalvi Soares de Freitas, após sua 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 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, Tiago André Szortyka, o qual saudou a 

todos e disse que queria cumprimentar a Administração Municipal pelo inicio dos trabalhos da 

ponte da Rua dos Imigrantes, bem como a galeria no inicio da Rua Ivo Mainard, falou sobre a 

dificuldade que o nosso agricultor está enfrentando por falta de uma cooperativa, que pudesse 

instalar um silo, para poder secar a produção de milho, permitindo que o agricultor pudesse 

vender a sua produção no melhor momento. Falou sobre o esporte. Fez um breve comentário 

sobre o retorno a Dom Feliciano, do Senhor Dalvi Soares de Freitas, Ex-Prefeito, de nosso 

Município. Próxima Vereadora a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana Claudia 

Lesnik, a qual saudou a todos e disse que, no seu modo de ver, politica se faz diariamente 

porque todas as atividades dos Senhores Vereadores é atividade politica, bem como as ações do 

Prefeito Municipal, deste modo não é de quatro em quatro anos que se faz politica. Disse que a 

partir desta data, é associada à Associação dos Servidores Municipais. Falou de um trabalho que 

está sendo feito em favor de pessoa que necessita de apoio. Falou sobre as eleições     que logo 

acontecerão, para os componentes do Conselho Tutelar. Parabenizou a associação das artesãs de 

Dom Feliciano, que completou Dois anos de atividade. Comentou sobre publicação de noticias 

em jornal da região, sobre a sua luta em favor da colocação de fraldarios junto aos espaços 

públicos. Comentou, sobre sua indicação para ver da viabilidade da instalação de painéis 

solares, junto aos prédios públicos. Próximo Senhor Vereador a fazer uso da palavra foi o 

Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual saudou a todos e disse que queria falar sobre 

uma ponte que a administração Municipal, construiu na Região do Erval, uma obra esperada há 

muitos anos e que agora finalmente foi construída. Disse que as coisas boas realizadas pela 

Administração Municipal devem ser valorizadas. Falou que diversas empresas existentes no 

estado estão demitindo os seus servidores, e enquanto isto, o governo do estado quer vender as 

empresas estatais. Disse que o servidor estadual, já está há quarenta meses, com os seus salários 

atrasados. Disse que o governo anterior só construiu estadas na serra e o atual governo está 

fazendo a mesma coisa, enquanto a nossa estrada que nos liga com o Município de 

Encruzilhada, não recebeu nenhum centavo. Comentou sobre o caso da Prisão do Ex-presidente 

Lula, dizendo que enquanto todos os demais criminosos estão soltos, o Ex-Presidente continua 

na cadeia, e que todo o processo envolvendo o Ex-presidente foi para evitar que ele concorresse 

às eleições, porque se ele pudesse concorrer certamente seria eleito. Disse que não permitiram 

que ele concedesse entrevista, Falou sobre o militar que fazia parte da comitiva oficial do 

Presidente da República que foi preso com droga, dizendo que se fosse com o Ex-presidente 

Lula, a repercussão seria outra. Próximo Vereador a Fazer uso da palavra foi o senhor vereador 

Darlei Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que queria cumprimentar o Senhor Vereador 



Cristiano Jose Studzinski pelo seu pronunciamento. Disse que estivemos em um encontro 

religioso na comunidade do Erval, onde um pai voltava para agradecer a Deus, pela salvação de 

seu filho que teve um grave problema de saúde e que pela fé foi curado. Falou sobre as festas 

juninas que estão acontecendo no interior do Município. Falou de uma campanha que está sendo 

feita em favor de uma menina que é de nossa cidade, e que mora atualmente em Porto Alegre, 

que precisa de ajuda. Comentou sobre os pedidos que tem recebido das pessoas do interior do 

Município, e dizendo que vai continuar nesta caminhada. Comentou sobre o caso das marcações 

de consultas pela UBS. Próximo Vereador a Fazer uso da Palavra foi o Senhor Vereador Felipe 

Torres Guimarães, o qual saudou a todos e parabenizou os organizadores do evento do Judô. 

Parabenizou a equipe que está organizando o campeonato de futsal. Elogiou a equipe da 

Prefeitura responsável pela construção de pontes, pela construção da ponte sobre o Arroio do 

Carafá, e disse que já estão construindo outra ponte na região do Campo do Umbu. Comentou 

sobre a construção da galeria que já está sendo construída no inicio da Rua Ivo Mainard, 

dizendo que ali tem recursos de suas emendas impositivas, e que é uma obra de grande 

importância para quem passa por aquele lugar. Comentou sobre o trabalho que a Administração 

Municipal que fez a recuperação da estrada que liga nosso Município ao Município de 

Encruzilhada do sul. Disse que agora as máquinas estão realizando melhoria na estrada que vai 

ao Capivari. Disse que em muitos outros lugares as máquinas estão realizando melhoria nas 

estradas municipais. Falou que a Escavadeira Hidráulica que foi adquirida vai prestar um grande 

serviço. Comentou sobre o calçamento da Rua Travessa Argentina. Comentou sobre a Escola 

Santa Terezinha que estão sendo investidos importantes recursos para a sua ampliação. Falou 

sobre a médica que atendia na localidade do Faxinal e que teve de ir embora, foi chamada para 

trabalhar em outro lugar, mas logo esta falta será suprida com outro profissional médico. 

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

saudou a todos e disse que queria pedir ao Poder Executivo Municipal que de uma olhada nas 

estradas na região da Zona dos Lopes, que estão precisando de melhoria. Falou também sobre 

alguns trechos de estradas na localidade do Campo do Umbu. Elogiou os agricultores que estão 

ajudando na melhoria das estradas, usando os seus tratores.  Falou sobre a questão da 

cooperativa que será muito importante para os nossos agricultores. Comentou sobre a questão 

do calçamento que está parado, na Rua dos Imigrantes. Falou sobre o projeto de Lei de número 

quarenta e Sete que trata das despesas com publicidade, dizendo que no seu tempo de presidente 

da Casa, as despesas eram menores, dizendo ser contra o referido projeto. Disse que o país hoje 

está do jeito que está em razão de grande desperdício do dinheiro publico. Disse que apoiou o 

atual Governador do Estado, mas espera que o mesmo faça um bom trabalho, caso contrario 

será criticado. Falou sobre o projeto que aprovou as contas do Ex-Prefeito Dalvi Soares de 

Freitas e disse que votou a favor acompanhando o Parecer do Tribunal de Contas do Estado, se 

o Tribunal tivesse rejeitado nós também teríamos votado de acordo com o Tribunal. Elogiou a 

aquisição de uma Escavadeira Hidráulica pela administração a qual será muito útil para a 

realização dos trabalhos em favor da comunidade.  Comentou sobre a manifestação do Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual disse que o Ex-presidente Lula está preso 

injustamente, dizendo que não acredita que alguém nestes Pais seja preso sem que tenha 

cometido algo errado, e citou os altos valores que estão retornando aos cofres públicos, em 

razão do trabalho de investigação que está sendo feito no país. Disse que se alguém do seu 

partido for preso, ele não ira defender, dizendo que quem deve tem que pagar. Próximo vereador 

a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, o qual saudou a 

todos e disse que queria elogiar o Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski pelo seu 

pronunciamento. Elogiou as atividades esportivas realizadas pela equipe de esporte da 

Administração Municipal, que promoveu um evento com repercussão estadual. Comentou sobre 



a questão da falta de fraldario no Ginásio de Esportes, dizendo que as pessoas que vem de 

outros municípios, procuram e não encontram. Comentou sobre a importância de se realizar um 

bom trabalho quando se esta a frente de cargos públicos, dizendo que as pessoas que são bem 

atendidas acabam reconhecendo este trabalho, foi o que podemos constatar ao acompanhar o 

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

Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e parabenizou a equipe que 

organiza os esportes junto ao Ginásio Municipal de esportes, pelo inicio do campeonato de 

futsal, que já é uma tradição em nosso Município. Cumprimentou os responsáveis pela 

escolinha do esporte, dizendo que esta é uma área que merece apoio. Comentou sobre o projeto 

do Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, que implanta o projeto Aluno Nota Dez, que é 

muito importante, dizendo que tudo o que vem em favor da educação é bem vindo. Comentou 

sobre a questão da rampa de acesso à Escola Catulino. Falou sobre o fechamento das empresas 

no estado, aumentando assim o número de desempregados. Comentou sobre a reforma da 

previdência, dizendo que quem vai pagar a conta são os mais pobres. Disse que assim que for 

possível será realizada a audiência pública, para debater sobre a reforma da previdência. 

Comentou sobre o projeto de publicidade da Câmara, dizendo que estamos numa democracia, 

cada vereador tem o direito de votar conforme seu pensamento. Disse que segundo o 

informação do Tribunal de Contas do Estado, a nossa Câmara esta realizando um trabalho 

dentro da legalidade. Disse que espera que a comunidade acompanhe os esportes do nosso 

Munícipio. Nada mais havendo a ser tratado a sessão foi encerrada lavrando-se da mesma a 

presente ata que após lida, discutida, votada e aprovada vai assinada pelo Presidente e pela 

Secretaria. Sala das sessões ao primeiro dia do mês de julho do ano de Dois mil e Dezenove. 
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