
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CAMARA DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS, DO DIA DOIS DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dois dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezenove, ás dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Dom 

Feliciano, no Plenário, Jose Domagala, reuniu-se a Câmara Municipal de vereadores, para a 

realização da Quinquagésima Nonagésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara 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 à sessão e perguntou aos 

Senhores e Senhoras Vereadores, se os mesmos possuíam cópia da ata da Sessão do dia 
Dezenove de agosto do corrente ano, os quais responderam que sim, de imediato o Senhor 

Presidente colocou a Ata em discussão e votação a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que a Secretária da Mesa, Senhora Vereadora Ana 
Claudia Lesnik, procedesse à leitura de Convite enviado a esta Casa pelo Senhor Prefeito 

Municipal, convidando o Presidente e demais vereadores para participarem do ato de juramento 

a Bandeira Brasileira, pelos alistados do Pelotão Um, que acontecerá no próximo dia onze de 

setembro, às dez horas em frente ao Prédio da Prefeitura Municipal de Dom Feliciano, RS. 
Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido Oficio enviado a Câmara de 

Vereadores, assinado pela Bancada dos Vereadores do Partido da Social Democracia Brasileira, 

encaminhando correspondência assinada pelo Deputado Federal Senhor Daniel Trecziak Duarte, 
comunicando que destinou uma Emenda Parlamentar destinando o Valor de Trezentos Mil 

Reais, para o Município de Dom Feliciano, RS. Prosseguindo o Senhor Presidente da Câmara, 

informou aos demais vereadores que o Senhor Vereador Osvair Alves da Silva, estaria ausente 
por motivos de saúde.  Prosseguindo o Senhor presidente solicitou que fosse feita à leitura da 

Moção Parabenização, assinada pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, em homenagem a 

Senhorita Tainara Miritz Bueno, pela sua participação no Concurso Miss Rio Grande do Sul 

Latina, que ocorreu no dia três de agosto do corrente ano, na cidade de Canoas, RS, obtendo 
colocação ente as quinze classificadas, levando deste modo, o nome do Município de Dom 

Feliciano, RS, ás passarelas daquele evento. Prosseguindo o Senhor Presidente convidou a 

Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, para que fizesse a entrega do Certificado à 
homenageada. Prosseguindo o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição da mesma a 

qual agradeceu a todos os Senhores Vereadores, bem como aos demais presentes, pela 

homenagem recebida. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Edital da 

Câmara Municipal de Vereadores, o qual convida a população para participar da Audiência 
Pública que acontecerá no próximo dia dezesseis de setembro, do corrente ano, às dez horas e 

trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal, onde será apresentada a prestação de 

contas da Câmara Municipal, relativo ao Segundo Quadrimestre do ano de Dois Mil e 
Dezenove, conforme prevê a legislação que trata dos aspectos legais das contas públicas. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Edital da Câmara, Convocando a 

população para Audiência pública que acontecerá nas dependências da Câmara Municipal de 
Vereadores, no próximo dia dezesseis de Setembro às Nove Horas e Trinta Minutos, onde será 

analisado o Projeto de Lei de número Setenta e Quatro de Dois Mil e Dezenove, de origem do 

Poder Executivo Municipal, o qual trata da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro do ano de Dois Mil e Vinte. Prosseguindo o Senhor Presidente Solicitou que fosse 
feito a leitura do Projeto de Lei de número Setenta e Quatro de Dois Mil e Dezenove, de origem 

do Poder Executivo Municipal, o qual trata da Lei de Diretrizes orçamentárias para o Exercício 

Financeiro do ano de Dois Mil e Vinte, o qual ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o Senhor 
Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de numero Sessenta e Um de Dois 

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

Valor  de Cento e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Vinte e Oito Centavos, na 
Secretaria Municipal de Educação, o qual após discussão e votação foi aprovado por 

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

Honrosa, assinada pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, em favor de Antônio 

Oliveira da Cunha, pelos seus serviços prestados junto ao Cemitério Municipal, a qual após sua 



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

que fosse feito a leitura da Indicação de número Vinte e Nove de Dois Mil e Dezenove, assinada 
pelo Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, que solicita providencias por parte da 

Companhia Estadual de Energia Elétrica, no sentido de colocar Rede de Energia Elétrica na Rua 

C, localizada junto ao Bairro São Francisco, após sua discussão e votação foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura da Indicação 

de número Trinta de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, 

que pede providencias por parte da Administração Municipal, no sentido de se colocar um 

letreiro com as palavras (Eu Amo Donfa), no gramado em frente à Casa da Cultura, após sua 
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou 

que fosse feito a leitura da Indicação de número Trinta e Um de Dois Mil e Dezenove, assinada 

pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual pede providencias por parte da 
Administração Municipal, no sentido de se colocar um letreiro com a frase ‘Eu Amo Donfa’, no 

gramado em frente à Casa de Cultura, após sua discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade.  Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura da Indicação 
de número Trinta e Dois, de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Pabllo Cesar 

Freitas Campelo, a qual pede que a Administração Municipal analise a possibilidade de se 

implantar um redutor de velocidade na Avenida Carlos Barbosa Gonçalves, nas proximidades 

da Secretaria Municipal de Educação, após sua discussão e votação foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente, solicitou que fosse feito a leitura das 

Indicações de números Trinta e Três, Trinta e Quatro e Trinta e Cinco, de Dois Mil e Dezenove, 

assinadas pelo Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, as quais pedem melhorias nas estradas do 
Interior do Município, após as discussão e votação, as mesmas foram aprovadas por 

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

Informações de número Nove de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, o qual solicita que o Poder Executivo Municipal, envie para a 
Câmara de Vereadores, as seguintes informações: a) os valores repassados mensalmente para a 

Associação de Saúde de Dom Feliciano, ASDONF- Associação de Saúde Dom Feliciano 

(Hospital São José), nos últimos trinta e Seis Meses; b) qual o número de Funcionários em 
atividades no Hospital São José, no ano de Dois Mil e Dezoito, e em Dois Mil e Dezenove; c) 

qual o valor da folha de pagamento mensal, dos Servidores do Hospital São José, no ano de 

Dois Mil e Dezoito e no ano de Dois Mil e Dezenove, 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 Nove de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo 

Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, o qual pede providencias por parte da 

Administração Municipal no sentido de dar uma denominação a Rua existente no Bairro São 
Francisco junto às casas populares, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura de pedido de Providencias 

de número Quarenta de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw 
Lempek Maliszewski, o qual pede providencias por parte da Administração Municipal, no 

sentido de recuperar os bancos existentes junto à praça onde se localiza a Casa da Cultura, 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 Quarenta e Um, de Dois 

Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual pede 

providencias por parte da Administração Municipal no sentido de recuperar um trecho de 

estrada nas proximidades da Comunidade São Valentim, após sua discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura 

de Pedido de Providências de número Quarenta e Dois de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo 

Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual pede providencias por parte da 
Administração Municipal no sentido de recuperar uma ponte na localidade do Remanso, interior 

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

Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Pedido de Providencias de número 

Quarenta e Três de Dois Mil e dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Cristiano Jose 
Studzinski, o qual pede providencias por parte da Administração Municipal no sentido de que 

seja realizado um aterro ao lado de uma ponte localizada na localidade de Cavadeira, após sua 



discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Após intervalo regimental, o presidente 

passou pra a Hora do Grande Expediente, pela ordem de inscrição primeiro Vereador a fazer uso 
da palavra foi o Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que queria 

comentar sobre os agricultores que estão iniciando a plantação de tabaco, desejando a todos uma 

boa safra. Falou sobre o dia do preparador físico, e cumprimentou pela formatura o Senhor 
Tainam Alexandre, Assessor da Bancada. Lembrou também do Presidente da Casa, que é 

professor de educação física. Falou de suas andanças no interior do Município, procurando ver 

como estão a s estradas Municipais, e depois levando ao conhecimento das pessoas do governo. 

Disse que esteve juntamente com a Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, visitando o 
Cemitério local, bem como a sua capela, dizendo ser um patrimônio do Município o qual 

deveria ser preservado, dizendo de seu trabalho em busca de recursos para isso. Disse que 

sempre tem procurado fazer o melhor pelo Município. Falou dos padres que estão enterrados no 
cemitério Municipal. Disse que teve audiência com o Senhor Prefeito Municipal, disse que não 

pode participar da festa de aniversário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas que já fez a 

sua homenagem. Falou da importância da Casa da Cultura, das pessoas que lá trabalham, 
dizendo da importância da recuperação, tanto do prédio como dos bancos é muito importante. 

Falou sobre os trabalhos do PSB do Município de Amaral Ferrador. Próximo Vereador a fazer 

uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos 

e disse que, estamos comemorando a Semana da Pátria, dizendo que a melhor maneira de 
comemorar a Semana da Pátria, é valorizando a ética a moral e os bons costumes, passando isto 

para as nossas crianças. Falou que no dia primeiro de setembro se comemora o dia do 

Preparador Físico, e parabenizou o Senhor Tainam Alexandre por sua formatura na área, 
dizendo que a vida é assim uns estão começando, enquanto outros estão saindo. Falou sobre o 

campeonato Municipal, dizendo que mais um fim de semana em que vários jogos não se 

realizaram e que a responsabilidade é da empresa que ganhou a licitação, disse que o pessoal 

que lá trabalha, bem como a Administração Municipal não tem culpa, mas que alguma coisa 
tem que ser feito, porque o esporte em Dom Feliciano é referencia. Parabenizou os estudantes 

de Dom Feliciano que está participando dos Jogos Estudantis, os quais estão representando 

muito bem o nosso Município, em diversas cidades do Estado, parabenizou os professores que 
estão acompanhando os alunos que estão disputando o Campeonato. Falou das comemorações 

dos cinquenta anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Falou da votação do CORED, que 

acontecerá entre os dias quatro e seis de setembro corrente. Falou da reunião realizada junto ao 
Prefeito Municipal, dizendo que foi muito produtiva. Falou da necessidade de se consertar os 

bancos da Praça da Casa da Cultura. Comentou que tem pessoas que tem cargo politico e falam 

mal dos políticos, comentou sobre o caso das lombadas que dizem que não podem ser 

construídas, mas na Chuvisca tem no meio da cidade, lá pode aqui não. Comentou sobre uma 
placa que está caída em frente à casa do Prefeito e que logo vai completar um ano. Falou do 

pedido de informações que fez ao Executivo, sobre as despesas com a folha de pagamento do 

Hospital e que vai aguardar a resposta para depois se pronunciar sobre esta questão. Falou que 
as pessoas que estão em seu setor de trabalho, falando mal dos vereadores, podem se preparar 

para responder judicialmente, cada um é responsável pelo que diz. Próximo Vereador a fazer 

uso da palavra foi o Senhor Vereador Tiago André Szortyka, o qual saudou a todos e disse que 
queria saudar a presença no plenário do Ex-Prefeito Dalvi Soares de Freitas, o qual muito 

contribuiu para o desenvolvimento de Dom Feliciano. Falou sobre o caso da pediatria que tanto 

se lutou para trazer para Dom Feliciano, e que está se concretizando, ter um atendimento 

especifico para as crianças. Disse que já está depositada na conta, uma Emenda Parlamentar no 
valor de Cinquenta Mil Reais enviada a Dom Feliciano, pelo Deputado Federal Pedro Stédile, 

recursos estes que são para despesas de custeio, logo estes recursos podem ser usados para pagar 

uma pediatra.  Profissional que faria o acompanhamento da criança, desde o nascimento até a 
idade que se fizer necessário.  Disse que quando era Secretario de Saúde, obteve muitas e 

importantes informações, e em razão disto as decisões foram tomadas para atender melhor a 

nossa comunidade. Próxima Vereadora a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e disse que tem sido procurada por pessoas que lhe dizem 
que poderia ter menos vereadores em nosso Município, aos quais ela respondeu dizendo que é 

importante ter um número maior de Vereadores, para assim melhor discutir os problemas da 



comunidade. Disse que recebeu comunicação de pacientes que não conseguiram carro para se 

deslocar para determinadas cidades, as quais não fazem parte da Coordenadoria a qual Dom 
Feliciano pertence, mas ao mesmo tempo outras pessoas tem conseguido este serviço, 

Comentou que o mês de setembro é o mês amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, que é 

muito alto em todo o país. Principalmente na faixa etária de pessoas jovens. Comentou sobre a 
necessidade de se recuperar a capela existente no cemitério local, o qual é muito importante 

historicamente. Falou de diversas coisas que existiam em Dom Feliciano, tais como o Grupo 

Folclórico, Solidarnosc, a Banda Municipal, os soldados Turcos, Falou que não são feito mais 

os desfiles da Semana da Pátria, que já existiu em outros tempos. Disse que neste mês de 
setembro o seu partido o PSDB, promoverá uma grande reunião onde haverá filiações. Falou 

sobre a eleição para escolha dos conselheiros tutelares, dizendo que todos os que têm o título de 

eleitor podem votar. Falou sobre o letreiro que diz eu amo Dom Feliciano, dizendo que é 
preciso preservar as coisas importantes do Município. Falou de agricultores que tem pedidos 

para a realização de serviços da Secretaria da Agricultura, mas os serviços não são prestados. 

Cumprimentou o Senhor Vanderlei Kenne, o qual nasceu em Dom Feliciano, e hoje é um 
grande empresário. Falou sobre o Município de Miraguaí, que tem apenas cinco mil habitantes, 

mas tem uma grande empresa, que produz muito para o Município e contrata um grande número 

de pessoas, e que isto deve servir de exemplo para todos nós. Próximo Vereador a fazer uso da 

palavra foi o Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual saudou a todos e disse que vai 
continuar trabalhando para a população, vai continuar elogiando o que está certo e criticando o 

que deve ser melhorado, e que o pedido de informações sobre as despesas mensais do Hospital 

São José, é um pedido importante e que os vereadores precisam saber, porque o Município está 
investindo um alto valor mensal para manter o seu funcionamento, e por isto, nós vereadores 

temos o dever de saber o que está acontecendo lá, de que maneira estes valores estão sendo 

aplicados. Disse que esteve em Brasília com o Presidente da Casa, e que lá conseguiu uma 

Emenda Parlamentar destinada ao Hospital São José. Falou sobre a questão da Secretaria da 
Educação, onde fez um pedido para que se consertasse o Portão da garagem dos ônibus, e até 

agora nada foi feito. Dizendo que muitos pedidos que foram feitos e até agora nada foi atendido 

pela Administração Municipal. Falou das eleições para eleger os membros do Conselho Tutelar, 
entidade tão importante para o atendimento as nossas crianças. Falou sobre a nova plantação do 

tabaco, desejando a todos uma boa safra. Nada mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente 

deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata que após discutida votada e 
aprovada vai assinada pelo presidente e pela Secretária. Sala das sessões dois de Setembro de 
Dois Mil e Dezenove. 
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