
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE DOM FELICIANO, DO DIA DEZENOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos Dezenove dias do mês de agosto do ano de Dois Mil e Dezenove, ás Dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, sob a Presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Malizewski, o qual invocando a proteção de Deus deu por aberta à sessão e de imediato 

perguntou aos senhores e Senhoras Vereadores, se os mesmos possuíam cópia da ata da 

sessão ordinária do dia cinco de agosto do corrente, 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 que a Secretária da Mesa, 

Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, procedesse à leitura do convite do Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Feliciano. Prosseguindo o Senhor Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de número Sessenta e Seis de Dois Mil e 

Dezenove, de origem do Poder Executivo, que abre crédito Suplementar no valor de  Trezentos 

e Vinte e Cinco Mil e Sessenta e Oito Reais, após sua discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou quer fosse feito a leitura do Projeto 

de Lei de número Sessenta e Sete de Dos Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo, o 

qual abre Crédito Suplementar no valor de Dois Mil e Quinhentos Reais, junto ao Gabinete do 

Prefeito, após sua discussão e votação foi aprovado poro unanimidade. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de número Sessenta e Oito de 

Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o qual cria e extingue cargos 

previstos na Lei Municipal de número Três Mil e quarenta e Seis, que trata do quadro de 

Servidores Municipais, após sua discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de 

número Setenta de Dois Mil e Dezenove, de origem do poder executivo, o qual abre crédito 

suplementar no valor de Cinquenta Mil Reais, junto a Secretaria Municipal de Educação, após 

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

solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de número setenta e Dois de Dois Mil e 

Dezenove de Origem do poder Executivo Municipal, o qual solicita autorização para a 

contratação de servidores por parte da Administração Municipal,  após sua discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade.  Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse 

feito a leitura do Projeto de Lei de número Dezoito de Dois Mil e Dezenove, de Origem do 

Poder Legislativo Municipal, o qual trata da questão dos transportes escolares mantidos pela 

Administração Municipal, tratando principalmente do que se refere a distancia que o aluno 

precisa caminhar para alcançar o referido transporte. Prosseguindo o Senhor Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de número Dezenove de Dois Mil e 

Dezenove, de origem do Poder Legislativo Municipal, o qual cria o Fundo Municipal de Apoio 

às Estradas Municipais, tendo como uma das suas fontes de Receitas, o retorno do Imposto 

Territorial Rural. Prosseguindo o Senhor presidente solicitou que fosse feito a leitura do 

Projeto de Lei de número Setenta e um de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Executivo 

Municipal o qual Abre Crédito Especial no Valor de Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Oito 

Reais e Oitenta e Oito Centavos, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 

Sustentável e Meio Ambiente, após sua discussão e votação restou aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto 

de Lei de número Setenta e Três de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo 



Municipal, o qual abre Crédito Suplementar no Valor de Vinte e Cinco Mil Cento e Sessenta e 

Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural, Sustentável e Meio Ambiente, após sua discussão e votação restou aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto 

de Lei de número Quatorze de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Legislativo, assinado 

pelo Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual trata do Programa de Doação de 

Medicamentos, após sua discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o 

Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura de Indicação de número Vinte e Seis de 

Dois Mil e Dezenove, de autoria da Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual trata da 

questão da assinatura do Livro ponto por parte dos Agentes Comunitários de Saúde, após 

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

solicitou que fosse feito a leitura da Indicação de Número Vinte e Sete de Dois Mil e Dezenove, 

assinada pelo senhor Vereador Cristiano José Studzinski, a qual trata da questão da abertura 

da Unidade Básica de Saúde, mais cedo em dias de marcação de consultas, após discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse 

leito a leitura da Indicação de número Vinte e Oito de Dois Mil e Dezenove, assinada pelos 

Vereadores, Ana Claudia Lesnik e Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, a qual solicita que o Poder 

Executivo Municipal ponha no calendário de eventos do Município, o baile das debutantes, 

promovido pelo Portal Domfa News, após sua discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do pedido 

de Informação de número Oito de Dois Mil e Dezenove, assinado pela Senhora Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, a qual solicita informações ao Poder Executivo Municipal, referente ao Décimo 

Quarto Salário dos Agentes Comunitários de Saúde, após sua discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura de 

Pedido de Providencias de número Trinta e Cinco de Dois Mil e Dezenove, assinado Pelo 

Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual solicita ao Poder Executivo Municipal a 

construção de uma lixeira na localidade da Costa do Xavier, após sua discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fossem lidos os 

Pedidos de Providencias de números Trinta e Seis e Trinta e Sete, ambos de autoria do Senhor 

Vereador Cristiano José Studzinski, os quais pedem que a administração Municipal efetue 

melhorias nas estradas do interior do Município, os quais foram discutidos votados e 

aprovados por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a 

leitura  do Pedido de Providencias de número Trinta e Oito de Dois Mil e Dezenove, assinado 

pelo senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual solicita providencias por parte da 

Administração Municipal, no sentido de efetuar recuperação de estradas Municipais, 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 

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

a todos e disse que queria fazer um comentário sobre o projeto de sua autoria, o qual cria o 

Fundo Municipal de estradas, dizendo de sua importância. Disse que queria informr as   

pessoas  que  o procuram para perguntar sobre a sua posição em relação a questão partidária, 

dizendo que o seu principal partido é o povo, e que sempre vai continuar nesta linha, e que 

não está preocupado com os descontes. Disse que na condição de presidente da Comissão de 

pareceres, tem liberado todos os projetos que chegam à casa, para não prejudicar os trabalhos 

do Executivo, disse que continua buscando Emendas Parlamentares as quais  vem para o bem 



do Município, dizendo que vai continuar 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 em primeiro lugar queria  convidar a todos para participarem 

da Assembleia do CORED, que acontecerá amanha de manhã, aqui na Câmara. Falou do 

projeto do Vereador Cristiano José Studizinski, que cria o Fundo Municipal de estradas. Falou 

do projeto de atualização da Lei Orgânica, que deve ter a participação de todos os Vereadores. 

Falou da questão dos dias de formação dos professores, dizendo que nestes dias não tem aulas 

e os ônibus não fazem os seus itinerários, prejudicando assim os alunos da Escola Estadual, 

sugerindo que dentro das possibilidades, os dias de formação passem a ser feito nos sábados. 

Disse que quem se manifesta nas redes sociais contra os vereadores, devem pensar melhor, 

pelo fato de que todos os vereadores que aqui estão querem o bem da população e do 

Município. Disse que em sua ida a Brasília que acontecerá nesta semana, já tem encontro 

marcado com diversos Deputados Federais, onde ira pleitear recursos para o Município de 

Dom Feliciano. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana Claudia 

Lesnik, a qual saudou a todos e disse que queria cumprimentar a todos que estiveram na festa 

da padroeira, dia quinze de agosto, falou sobre a festa que teve na comunidade do Herval, 

dizendo que já  estamos no terceiro ano de mandato, e sempre nos fazemos presente nas 

festas das comunidades. Agradeceu a Loja Parati, que doou material para ser distribuído aos 

mais necessitados. Falou dos constantes pedidos que são feito pelos vereadores desta Casa e 

que a maioria deles não estão sendo atendidos, e que por este motivo muitas coisas que estão 

acontecendo na Administração Municipal poderiam ter melhor resultado, leu partes do Livro 

da Ex-Governadora Yeda Crusius, bem como de um  Escritor de Administração Pública,  temas  

tratam da questão da Administração Pública. Informou que a Prefeitura Municipal abriu 

inscrição para concursos para contratação de novos servidores, mas chamou a atenção a 

diferença de preços que a empresa responsável pela realização do Concurso cobrou de Dom 

Feliciano, e do Munícipio de Cristal, dizendo que é uma diferença muito grande. Falou da 

questão do diretor de transportes que está dirigindo pacientes para outros municípios, em 

detrimento aos motoristas que estão a disposição para estas atividades. Comentou sobre os 

novos móveis do gabinete do prefeito, bem como do novo carro do Prefeito, enquanto tantos 

serviços importantes e necessários para a população, não estão sendo atendidos por parte da 

Administração. Comentou sobre a reforma Administrativa que foi feita no inicio do ano de Dois 

Mil e Nove, a qual elevou o percentual da folha de pagamento. Falou de diversos serviços 

públicos que existiam em Dom Feliciano, e que hoje não tem mais. Comentou sobre o projeto 

de construção do sistema de esgoto que foi começado no bairro São Francisco, e que o novo 

governo da época suspendeu, causando muitos prejuízos a nossa comunidade. 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 vai assinada pelo presidente e pela 

Secretária, sala das sessões Dezenove de agosto de Dois Mil e Dezenove. 
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