
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS, DO DIA DEZESSEIS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dezesseis 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, no Plenário 

José Domagala, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, para a realização da 

Quinquagésima Nonagésima Segunda 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 à sessão e de imediato perguntou aos 

Senhores e Senhoras Vereadores, se os mesmos possuíam cópia da Ata da Sessão do dia Dois de 

Setembro 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 que a Secretária da Mesa, Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, 

fizesse a leitura de Menção Honrosa, em homenagem ao Senhor Antônio Oliveira da Cunha, 

assinada pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski. Prosseguindo o Senhor Presidente 

convidou o Homenageado, para se fazer  presente a Mesa dos trabalhos, e solicitou que o 

Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, autor da homenagem, fizesse a entrega de 

Certificado ao Senhor Antônio Oliveira da Cunha, a seguir o Senhor Presidente passou a palavra 

ao homenageado, o qual agradeceu a todos, dizendo de sua alegria ao receber tamanha 

homenagem do Poder Legislativo. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a 

leitura do oficio numero Cento e Quarenta e Sete de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual encaminha Emendas ao Projeto de Lei de Número Setenta e Quatro 

de Dois Mil e Dezenove, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de Dois 

Mil e Vinte. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de 

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

Municipal o qual Institui denominação de Rua no Município de Dom Feliciano, RS. 

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

Setenta e Sete, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual altera 

a Lei Municipal de número Três Mil e Quarenta e Seis, a qual dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Municipais, juntamente com o Convenio Assinado entre o Município e o Poder 

Judiciário Estadual. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do 

Projeto de Lei de número Setenta e nove, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Executivo Municipal o qual abre Crédito Suplementar no valor de Sete Mil Quatrocentos 

Oitenta e Seis, Reais, e Cinquenta Centavos, junto a Secretaria Municipal de Saúde. 

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

Oitenta de Dois Mil e Nove de origem do Poder Executivo Municipal o qual abre Crédito 

Especial no valor de Cinquenta Mil Reais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Prosseguindo 

o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de número Oitenta e Um 

de Dois Mil e Dezenove, que abre Credito Suplementar no valor de Dois Mil Novecentos 

Quarenta e Oito Reis e Dezenove Centavos. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que 

fosse feito a leitura do projeto de lei de numero oitenta e Dois de Dois Mil e Dezenove de 

origem do Poder Executivo Municipal o qual abre credito suplementar no valor de Duzentos e 

Vinte e Seis Mil Novecentos trinta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos, junto a Secretaria 

Municipal de Educação. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido 

requerimento assinado pelo Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual pede a retirada 

de discussão das indicações de números Trinta e Oito e Trinta e Nove de Dois Mil e Dezenove. 

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



Legislativo de número Dois de Dois Mil e Dezenove, o qual acolhe o Parecer do Tribunal de 

Contas do Estado que aprova a prestação de contas da Administração Municipal de Dom 

Feliciano, RS, relativo ao Exercício Financeiro do ano de Dois Mil e quinze, Gestão do Senhor 

Prefeito Dalvi Soares de Freitas, 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 

Sessenta e Nove de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

Institui a Denominação de Ruas, o qual após discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

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

número Setenta e Cinco de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o 

qual abre crédito suplementar no valor de Quatrocentos Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois 

Centavos, junto a Secretaria Municipal de Educação, o qual após 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 Seis, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Executivo Municipal o qual abre crédito Suplementar no valor de Cento Setenta e Três Mil 

Oitocentos e Quinze Reais e Vinte e Oito Centavos, junto a diversas Secretarias Municipais, o 

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

solicitou que fosse feito a leitura de Indicação de número Trinta e Seis de Dois Mil e Dezenove, 

assinada pela Senhora Vereadora, Ana Claudia Lesnik a qual solicita ao Poder Executivo 

Municipal a implantação da Sala das Margaridas junto a Delegacia de Policia local, para melhor 

atender as mulheres vitimas de violência doméstica, a qual após discussão e votação foi 

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

de Indicação de número Trinta e Sete de Dois Mil e Dezessete, assinada pela Senhora Vereadora 

Ana Claudia lesnik, a qual pede para que a Administração Municipal efetue melhorias na 

estrada do Herval, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o 

Senhor presidente solicitou que fosse feito a leitura de Indicação de número Quarenta de Dois 

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

Administração Municipal efetue melhora junto às estradas da localidade do Herval, após sua 

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

que fosse feito a leitura de Indicação de número Quarenta de Dois Mil e Dezenove, assinada 

pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual pede para que a Administração Municipal 

efetue melhoria de estrada na localidade do Herval, após sua discussão e votação foi aprovada 

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

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

Claudia Lesnik, a qual pede informações ao Poder Executivo sobre os motivos pelos quais ainda 

não foi adquirido o aparelho de RXs, para o Hospital São  José, após sua discussão e votação foi 

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

de Pedido de Informações de número Onze de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo Senhor 

Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual solicita que o Poder Executivo Envie para 

a Câmara Municipal de Vereadores, cópia de toda a documentação referente ao Empenho de 

Despesas de número Três Mil Novecentos Oitenta e Dois, de Dois Mil e Dezenove, após sua 

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

que fosse feito a leitura Pedido de Informações de numero Doze de Dois Mil e Dezenove, 

assinado pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual solicita que a Administração 

Municipal envia para a Câmara Municipal de Vereadores, cópia de todos os contratos de aluguel 

que a prefeitura tem, bem como as despesas mensais com esta finalidade, 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 e Quatro de Dois mil e Dezenove, 

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



Municipal realize melhorias nas estradas da localidade da Linha Datinha, após sua discussão e 

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

feito a leitura de Pedido de Providencias de número quarenta e Cinco de Dois Mil e Dezenove, 

assinado pelo Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual pede providencias por parte da 

Administração Municipal no sentido de efetuar melhoria na estrada localizada na localidade 

denominada de Campo do Umbu, Após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Após intervalo regimental o Senhor Presidente passou para a Hora do 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 foi chamado por moradores que residem na 

Rua dos Imigrantes, onde foi colocado o cascalho, mas não foi espalhado.  Agradeceu o 

Secretário da por ter atendidos muitos dos seus pedidos. Comentou sobre o calçamento que está 

sendo efetuado na Rua Nove de Dezembro, o qual está quase no fim. Disse que a sua emenda 

impositiva para o ano que vem, vai ser aplicada para fazer o Calçamento daquela Rua que vai 

em direção a Dona Maria. Disse ainda quer o Prefeito informou que vai concluir o calçamento 

da Rua Argentina, nos lugares que estão faltando. Comentou sobre um trecho de estrada no 

Campo do Umbu, que estão precisando uma melhora. Falou sobre o bom trabalho que está 

sendo realizado pelo Setor de Obras, na sua região, como costa da Luciana e outros trechos de 

estradas. Disse que o Deputado Federal Daniel Trecziak, destinou uma Emenda Parlamentar no 

Valor de Trezentos Mil Reais para o Município, e o Deputado Federal Lucas Redeker destinou 

também uma Emenda Parlamentar, no Valor de Duzentos e Cinquenta Mil Reais, demostrando 

assim que estão preocupados com o Município de Dom Feliciano. Falou sobre as despesas com 

diárias que estão sendo realizadas pela Câmara Municipal, que no seu entender são valores 

muito elevados, para um Município como Dom Feliciano. Comentou que os preços que as 

empresas pagaram pelo tabaco produzido em Dom Feliciano neste ano, foi muito abaixo da 

expectativa e que por isto deixará de circular no Município um valor de  aproximadamente  

Vinte Milhões de Reais. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que queria saudar a Patronagem do 

CTG, Dom Feliciano, visto que está se iniciando as comemorações da Semana Farroupilha, 

dizendo que só quem acompanha de perto para perceber a importância do trabalho que é feito 

para conservar o Tradicionalismo. Disse que na manha de hoje teve audiência publica para 

analisar as contas da Prefeitura Municipal, onde ficou claro que haverá uma receita a maior em 

torno de três milhões e quinhentos mil reais, mas não se vê o resultado da aplicação destes 

recursos. Comentou sobre os projetos que vem para a Câmara, tirando dinheiro do Setor de 

Obras, para transferir para a Secretaria de Educação, secretaria que mais recursos têm, enquanto 

o Setor de obras que tem tantos serviços para ser feito, e ainda estão retirando os seus poucos 

recursos, isto tudo é uma demonstração de falta de gestão. Disse que desde janeiro tem recursos 

para a compra de um RXs, para o Hospital São Jose até agora, esta compra não foi efetuada, isto 

e questão de gestão. Disse que os servidores do Hospital são eficientes, mas o problema é a 

gestão, dizendo que enquanto mais recursos o Hospital Recebe, mais recursos à prefeitura tem 

que repassar, deste modo tá difícil de entender. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o 

Senhor Vereador Tiago André Szortyka, o qual saudou a todos e disse que vai manter contato 

com o Prefeito Municipal para que seja encontrada uma maneira de melhorar os salários dos 

Servidores da área dos Serventes, os quais estão muito defasados. Falou da importância do 

Centro de Inclusão que é uma das importantes obras do atual governo. Parabenizou e elogiou as 

atividades desempenhadas pela direção e demãos participantes das atividades da semana 

farroupilha. Falou da Emenda Parlamentar enviada para Dom Feliciano, pelo Deputado Federal 

José Stédile, que foi um pedido que foi feito pelos Vereadores do PSB, e que gostaria muito que 

a Administração Municipal usasse estes recursos para a contratação de um médico Pediatra, que 



tanta falta faz, para atender uma área que ainda está a descoberto. Falou sobre as emendas 

impositivas dos Vereadores, que tem uma grande destinação de recursos para a área da Saúde. 

Disse que em breve estará se deslocando até Santa Cruz do Sul, para manter contato com o novo 

diretor do DAER, desta região para cobrar melhoria na estrada que nos liga a Encruzilhada do 

sul. Próxima vereadora a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a 

qual saudou a todos e disse que na manha de hoje tivemos aqui na Câmara, uma audiência 

publica para avaliar as contas da Administração Municipal referente ao segundo quadrimestre 

do ano de Dois Mil e Dezenove, onde ficou constatado que o Município recebeu neste período 

três milhões de reais a mais do que estava previsto, mas até agora não conseguimos ver onde 

estes recursos foram aplicados. De outro lado, sabemos que somadas às dívidas que existem 

para o Município pagar, considerando os empréstimos e a divida com os professores, atinge um 

montante de mais de três milhões, e a pergunta que se faz é saber quem vai pagar esta dívida. 

Comentou o caso do salário das serventes que estão defasados, mas os nossos pedidos não são 

ouvidos. Falou de diversos trechos de estradas no interior do Município, que estão precisando 

de recuperação. Parabenizou o pessoal do Centro de inclusão, que estão realizando um jantar 

para arrecadar fundos. Disse que recebeu ligação da Senhora Janete Balczarek, da Secretaria de 

Educação, para saber se eu ainda tinha o trocador que ela tinha interesse em instalar no Centro 

de inclusão. Comentou sobre o caso da RXs, que o Hospital São José ainda não adquiriu. Falou 

de diversos pedidos de informações que são encaminhados ao Poder Executivo os quais não são 

atendidos. Comentou sobre o projeto de castração dos animais que ainda não saiu do papel. 

Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o 

qual saudou a todos e falou sobre a homenagem que a Câmara prestou Senhor Antônio Oliveira 

Cunha, pelos seus trinta anos de serviços prestados junto ao Cemitério Local. Comentou sobre a 

Convenção realizada pelo Partido dos Trabalhadores no último dia oito do corrente. E disse que 

por um bom tempo ouviu muita coisa a seu respeito e permaneceu calado, mas que agora 

precisava dizer algo sobre toda esta questão, porque muitas pessoas diziam que eu nós iriamos  

sair do partido, e estas pessoas hoje é que estão criando outros partidos. Falou das Emendas 

Parlamentares que os Deputados do Partido dos Trabalhadores estão enviando para beneficiar a 

comunidade de Dom Feliciano. Falou do salário das serventes, que continua desatualizado. 

Comentou sobre as finanças do Município, que estão, cada dia maiores, e que certamente os 

futuros prefeitos é que irão pagar esta conta, disse esperar que as finanças de Dom Feliciano, 

não fiquem iguais às fianças do Estado do Rio Grande do Sul. Próximo Vereador a fazer uso da 

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

convidar a todos para participar de uma viagem ao Município de Tapes, onde ira visitar a equipe 

dos bombeiros voluntários, para ver da possibilidade de implantar aqui em Dom Feliciano. 

Falou sobre sua audiência que teve com a Secretária Estadual de Saúde, onde obtiveram muitas 

informações importantes. Disse que teve audiência com o Diretor do Instituto do Patrimônio 

Histórico do Estado, para tratar do ocaso da possibilidade de recuperar a capela existente junto 

ao cemitério local. Cumprimentou o Senhor Antônio  Oliveira da Cunha, pela justa homenagem 

recebida. Falou sobre os jovens que deixam Dom Feliciano, por não terem oportunidade de 

trabalho na nossa cidade. Prosseguindo o Senhor Presidente comunicou a todos que às dezoito 

horas do dia Sete de Outubro, haverá reunião da Câmara Mirim. 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 Secretaria. Sala das 

sessões, aos dezesseis dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezenove. 
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