
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

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

DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos sete dias do mês de outubro 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, realizou-se a Quinquagésima Nonagésima Terceira 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 copia da 

ata da sessão do dia dezesseis de Setembro passado, os quais informaram que sim.  

Prosseguindo o Senhor Presidente colocou a ata em discussão e votação a qual foi aprovada por 

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

Vereadora Ana Claudia Lesnik, procedesse à leitura do convite enviado a esta casa pela 

comunidade de Maximiliano Kolbe, convidando os Senhores Vereadores para participarem da 

festa que acontecerá naquela comunidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse 

feita a leitura da Moção Honrosa em favor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom 

Feliciano, e a seguir solicitou que o Senhor Ênio Maciejeswki, Presidente do Sindicato, se 

fizesse presente junto à Mesa Diretora dos Trabalhos, para receber a homenagem prestada pela 

Câmara Municipal de Vereadores. Prosseguindo o Senhor Presidente colocou a palavra à 

disposição do Senhor Ênio Maciejeswski o qual agradeceu a todos pelo reconhecimento. 

Prosseguindo Vários vereadores se pronunciaram parabenizando o Sindicato. Prosseguindo o 

Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do convite enviado pela Clinica São 

Damião, convidando os Senhores Vereadores para a sua inauguração que aconteceria no 

próximo dia sete do corrente. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a 

leitura do Oficio encaminhado a Casa Pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, 

versando sobre a questão da Liderança de Governo. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou 

que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número oitenta e quatro de dois mil e dezenove, de 

origem do Poder Executivo Municipal, o qual abre Crédito Suplementar no valor de Seiscentos 

setenta e Dois Mil Quinhentos e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos, em diversas Secretarias 

Municipais, o qual ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que 

fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número Oitenta e Cinco de Dois Mil e Dezenove, de 

origem do Poder Executivo Municipal o  qual abre Crédito Suplementar no valor de  Duzentos e 

Setenta e Três Mil Cento e Dezenove Reais e Seis Centavos, em diversas Secretarias 

Municipais, o qual  ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o Senhor Presidente Solicitou que 

fosse feita 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 Orçamentária, o qual 

após discussão e votação foi aprovado por unanimidade, juntamente com duas Emendas 

Legislativas e uma Emenda do Poder Executivo Municipal, ambas também aprovadas por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do projeto de 

Lei de número setenta e sete de origem do Poder Executivo Municipal, o qual altera a Lei 

Municipal de número Três Mil e Quarenta  e Seis, que trata do Quadro e Funções Públicas do 

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

Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número setenta e oito de Dois 

Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o qual denomina Rua Pastor Euclides 

da Rosa, uma Rua da Cidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou quer fosse feita a 

leitura do Projeto de Lei de número setenta e nove de Dois mil e dezenove, de origem Poder 

Executivo Municipal o qual Abre Crédito Suplementar no Valor de Sete Mil Quatrocentos 



Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos, junto a Secretaria Municipal de Saúde, o qual 

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

solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número oitenta de Dois Mil e Dezenove, 

origem do Poder Executivo Municipal, o qual Abre Crédito Especial no Valor de Cinquenta Mil 

Reais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, após sua discussão e votação foi aprovado por 

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

Lei de número oitenta e um de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, 

o qual abre Crédito Suplementar no Valor de Dois Mil Novecentos Quarenta e Oito Reais e 

Dezenove Centavos, junto ao Gabinete do Prefeito, após sua discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do projeto 

de lei de número oitenta e dois de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo 

Municipal o qual Abre Crédito Suplementar no valor de Duzentos e Vinte e Seis Mil 

Novecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos, junto a Secretaria Municipal de 

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

Senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número oitenta e três de 

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

no valor de Sete Mil e Quinhentos Reais, junto ao Gabinete do Prefeito, após sua discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente comunicou os 

senhores Vereadores, que seria colocado em discussão e votação o Projeto de atualização da Lei 

Orgânica do Município, dizendo que o mesmo já foi lido em sessão anterior juntamente com as 

Emendas, prosseguindo foi procedida a discussão e votação, sendo aprovado o Projeto por oito 

votos a favor e um contra, e as Emendas foram todas aprovadas por unanimidade. Prosseguindo 

o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da Indicação de número quarenta e um, de 

Dois Mil e Dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, a 

qual solicita que a Administração Municipal Construa uma quadra de esportes junto a Escola 

Municipal Nossa Senhora de Fátima, após sua discussão e votação foi aprovada por 

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

Indicações de número quarenta e dois e quarenta e três de Dois Mil e Dezenove, assinadas pelo 

Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, as quais solicitam que a Administração Municipal, realize 

melhorias nas estradas na localidade do Faxinal, que após discussão e votação foram aprovadas 

por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da 

Indicação de número quarenta e quatro de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo senhor vereador 

Tiago André Szortyka, a qual solicita que a Administração Municipal implante bebedouro de 

água junto a Casa de Cultura. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a 

leitura de Pedido de Informações de número treze de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo 

Senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual pede que a Administração Municipal informe 

a Casa, o número de Cargos de Confiança e Funções Gratificadas existentes junto ao Executivo 

Municipal, após sua discussão votação foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura de Pedido de Providências de número quarenta e 

seis de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual 

pede providencias por parte da Administração Municipal no sentido de atender as reivindicações 

de moradores residentes na localidade denominada de Cavadeira, após sua discussão e votação 

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

leitura de Pedido de Providencias de número quarenta e sete de Dois Mil e Dezenove, assinado 

pelo senhor Vereador Osvair Alves da Silva, o qual pede que a Administração Municipal efetue 

reparos na calçada, na Rua Venâncio Aires, após sua discussão e votação foi aprovada por 

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

Providencias de número quarenta e oito 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 o espaço de acesso aos alunos do Pré-Escolar junto a Escola 

Municipal Catulino Pereira da Rosa, devido ao seu mau estado de conservação, 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 Osvair Alves da Silva, o qual 

cumprimentou a todos e deu os parabéns aos conselheiros Tutelares que foram eleitos. Falou da 

importância para a comunidade de Dom Feliciano, a abertura dos trabalhos da Clinica São 

Damião. Falou sobre a necessidade da colocação de Energia Elétrica, nas ruas onde ainda não 

tem, comentou sobre o calçamento que está sendo feito, e lembrou  que tem Ruas que ainda 

precisam deste tipo de serviço. Falou de trechos de estradas do interior que estão com os bueiros 

caídos, e por isto o transporte escolar fica prejudicado. Falou de produtores rurais que não 

conseguem tirar as madeiras por falta de estradas. Disse que os trabalhos estão sendo feitos, mas 

que tem lugares que merecem uma melhor atenção por parte do setor de obras. Próximo 

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

saudou a todos e cumprimentou os Membros do Conselho Tutelar que foram eleitos.  

Parabenizou os atletas que estão participando do campeonato de Judô, representando muito bem 

o Município de Dom Feliciano. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador 

Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e parabenizou os novos Conselheiros 

Tutelares, que foram eleitos no último dia Seis de Outubro. Parabenizou as pessoas que estão 

trabalhando no esporte de Dom Feliciano, visto que todos os atletas de outros municípios que 

vem aqui para participar dos campeonatos, elogiam tanto a acolhida bem como as instalações 

onde os jogos são realizados. Parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom 

Feliciano, pela passagem dos seus Cinquenta Anos, de trabalhos voltados para a nossa 

comunidade. Agradeceu aos senhores vereadores que foram favoráveis ao auxilio em favor do 

Centro de Tradição Gaúcha de Dom Feliciano.  Falou sobre a importância das sessões da 

Câmara Mirim de Vereadores. Comentou sobre a inauguração da Clinica São Damião que 

aconteceria no dia seguinte, dizendo que é mais uma instituição que vem para prestar serviços a 

nossa comunidade. Agradeceu aos Senhores Vereadores pela aprovação da Lei Orgânica.  Disse 

de sua alegria de ver que a Câmara Municipal de Dom Feliciano, é o primeiro prédio público a 

dispor de banheiro público com acessibilidade. Comentou sobre as dificuldades que a 

Administração esta encontrando para bem administrar os recursos do Município. Próximo 

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

todos e disse que queria comentar sobre a questão da importância de a Secretaria de Saúde 

dispor de um médico Pediatra, dizendo que lutou muito para conseguir os recursos necessários, 

para permitir assim que o Município possa contratar este profissional de pediatria, através de 

uma emenda do Deputado Federal José Stédile, dizendo que com estes recursos o problema está 

sendo resolvido. Comentou sobre a importância da recuperação da estrada que liga Dom 

Feliciano ao Município de Encruzilhada do Sul. Cumprimentou os membros do Conselho tutelar 

que foram eleitos. Próxima Vereadora a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e cumprimentou os membros do Conselho Tutelar eleitos. 

Falou das dificuldades pelas quais passou e passa o Hospital São José, no qual há muito tempo, 

as crianças não podem mais nascer ali. Comentou sobre as últimas eleições quando seu partido 

perdeu as eleições majoritárias, aumentando assim as responsabilidades dos vereadores do 

partido, os quais tem a obrigação de atender grande parte da população. Disse estranhar que o 

Senhor Prefeito tenha bloqueado o acesso dos vereadores às redes sociais. Comentou sobre a 

importância que os fraldários têm para que as mães possam ter um lugar para trocar as suas 

crianças. Falou da politica do seu partido em favor da comunidade. Falou das condições da agua 



que é servida para as crianças na Escola Municipal da localidade de Linha Amaral, que não é de 

boa qualidade. Falou que o senhor Prefeito está retirando recursos da Secretaria de Obras para 

passar para a Secretaria de Educação. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

Vereador Celso Jeske, o qual saudou a todos e disse que queria, embora com um pequeno 

atraso, cumprimentar a dona Regina Pereira, que completou os seus Cem anos, a qual era 

merendeira da Escola Estadual. Cumprimentou os Conselheiros tutelares eleitos, dizendo que a 

votação foi a maior de todos os anos anteriores. Comentou sobre as atividades que serão 

desenvolvidas para o dia da Criança. Comentou sobre as homenagens que estão sendo prestadas 

ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Comentou sobre diversos trechos de estradas que estão 

necessitando de uma melhor atenção. Comentou sobre as obras da Rua dos Imigrantes que há 

muito tempo estão paradas. Discorreu sobre a fábrica de suco que também não entrou em 

funcionamento. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Cristiano José 

Studzinski o qual saudou a todos e cumprimentou os membros do Conselho Tutelar que foram 

eleitos. Comentou sobre os acontecimentos das atividades publicas em Dom Feliciano, dizendo 

que até pouco tempo era um vereador elogiado por componentes do governo, mas que 

ultimamente as coisas estão mudando, e por isto não é mais bem visto por estas pessoas. 

Elogiou os funcionários que estão fazendo um bom trabalho. Comentou sobre o resultado das 

convenções realizadas pelo Partido dos Trabalhadores. Disse que tem muita gente que é amiga 

do poder e não do povo, dizendo que entre o povo e o poder vai ficar sempre do lado do povo. 

Disse  que o Prefeito assinou Decreto para que o setor de obras não  trabalhe  nas sextas feiras, 

mas nos sábados e domingos as máquinas estão funcionando. Disse que o Vice-Prefeito esta 

buscando recursos para a área de saúde de Dom Feliciano. Fez comentários sobre os últimos 

acontecimentos na área da politica, dizendo que tudo o que é feito na área politica, um dia terá o 

retorno. Disse que o Vice-Prefeito está buscando uma Emenda Parlamentar destinando recursos 

para a área da Saúde. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei 

Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que queria manifestar a sua alegria de ver a abertura 

da Clinica São Damião, para atender a nossa comunidade, evitando assim que muitas pessoas 

precisem se deslocar para outros Municípios para efetuar determinados exames. Parabenizou os 

membros do Conselho Tutelar que foram eleitos. Falou sobre sua visita feita ao Município de 

Tapes, onde foi buscar informações sobre o funcionamento dos Bombeiros Voluntários, para 

ver da possibilidade de sua implantação aqui em Dom Feliciano. Falou sobre o grande número 

de participantes nas Redes Sociais. E agradeceu a todos que o procuram para buscar juntos, a 

solução de problemas. Falou sobre a capela mortuária, a sua importância, e também sobre o que 

ainda falta, para que aquele local fique mais adequado, para atender quem dela precisar. 

Prosseguindo o Senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores que no próximo dia 

dezoito de outubro às dezenove horas e quarenta e cinco minutos será realizada Sessão Solene, 

para homenagear o Doutor Vitor Romagna Neto e a Doutora Sandra Thaines Lopes. 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  Sete de outubro  do ano de Dois Mil e Dezenove. 
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