
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DEM FELICIANO, RS. 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e 

quarenta e cinco minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, no plenário 

Jose Domagala, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, RS, para a 

realização da quinquagésima nonagésima quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores, sob a presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski,  o qual 

invocando a proteção de  Deus, deu por aberta a sessão e de imediato perguntou aos senhores e 

senhoras Vereadores, se os mesmo possuíam copia da ata da sessão do dia vinte e um de 

outubro 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 Secretária da Mesa Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, procedesse ao 

leitura da Moção Honrosa assinada pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski ,em Favor 

do Senhor Idio  Wolowski. Prosseguindo o Senhor presidente convidou o Senhor Idio Wolwski, 

que estava sendo homenageado pela Câmara, para que se fizesse presente junto a Mesa Diretora, 

para assim receber a homenagem. Após a entrega do Certificado, o mesmo agradeceu a todos os 

Senhores e Senhoras vereadores por  receber tão importante  homenagem. Prosseguindo vários 

vereadores se pronunciaram registando o importante trabalho realizado em favor de Dom 

Feliciano, pelo Senhor Idio Wolowski.  Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse 

feita a leitura de Oficio de número trinta e oito de dois mil e dezenove,  assinado pela Senhora 

Isabel Wiatrowski, secretária Municipal de Saúde de Dom Feliciano, a qual solicita espaço na 

Sessão, para apresentar a prestação de contas da sua Secretaria, relativas ao período de maio a 

agosto do presente Exercício Financeiro. Prosseguindo o Senhor Presidente convidou a 

Secretaria Municipal de saúde para que a mesma tomasse acento junto a Mesa Diretora, e 

colocou a palavra a sua disposição. A Secretaria fez e apresentação das referidas contas e logo 

agradeceu a todos. Prosseguindo o Senhor Presidente agradeceu a Secretara pelas informações 

prestadas junto a Câmara Municipal. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito 

a leitura de Oficio de número cento e setenta e seis de dois mil e dezenove, assinado pelo 

Senhor Prefeito Municipal, o qual comunica que o novo Líder do Governo é o Senhor Vereador 

Pabllo Cesar Freitas Campelo. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a 

leitura do Projeto de Lei de número oitenta e sete de dois mil e dezenove, de origem do poder 

executivo municipal o qual trata do programa de coleta Seletiva do Lixo. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei de número oitenta e seis de dois 

mil e dezenove de origem do poder executivo municipal o qual propõe a criação da Junta 

Administrativa de Julgamento de Infrações Ambientais. Prosseguindo o Senhor Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei de numero oitenta e oito de dois mil e 

dezenove, de origem do poder executivo Municipal o qual abre credito suplementar no valor de 

Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Trinta Reais e Vinte e Sete Centavos, em diversas Secretarias 

Municipais. Prosseguindo o senhor presidente solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei 

de número oitenta e nove de dois mil e dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o 

qual abre Credito Suplantar no valor de trezentos oitenta e nove mil quinhentos e vinte e três 

reais e noventa e dois centavos, em diversas Secretarias Municipais. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei de número Noventa, de dois mil e 

dezenove de origem do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza a administração Municipal a 

contratar servidor temporariamente. Prosseguindo o senhor Presidente solicitou que fosse feito a 

leitura do projeto de lei de número noventa e um de dois mil e dezenove, o qual abre credito 

suplementar no valor de quinze mil cento sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos junto 



a Secretaria Municipal de Saúde, o qual após sua discussão votação foi aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o senhor presidente solicitou quer fosse feito a leitura do projeto de 

lei de número vinte e um de dois mil e dezenove, de origem do poder legislativo Municipal, 

assinado pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual cria vagas especiais para pessoas 

portadoras da doença denominada de fibromialgia no Município de Dom Feliciano, RS. 

Prosseguindo o Presidente solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei de número vinte de 

dois mil e dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual propõe a criação 

do Corpo de Bombeiros Voluntários no Município de Dom Feliciano, RS, após sua discussão e 

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

feito a leitura do Pedido de Informações de número dezessete de dois mil e dezenove, assinado 

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

envie para a Câmara Municipal, informação sobre um caminhão Cargo, de propriedade do 

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

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Pedido de Informações de número dezoito de 

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

informações junto a Administração Municipal, bem como ao Hospital São José, para saber 

como esta constituída a Direção do Hospital São José, após sua discussão e votação foi 

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

do Pedido de Providencia de número cinquenta de dois mil e dezenove. Assinado pelo senhor 

Vereador Osvair Alves da Silva o qual pede que seja efetuado por parte da Administração 

Municipal a manutenção de trechos de estradas localizadas no 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 cinquenta e um de dois mil 

dezenove, assinado pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik o qual pede que a 

Administração Municipal efetue um reparo em ponte localizada na comunidade denominada de 

Faxinal interior do Município, após sua discussão e votação foi aprovada por inanidade. 

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

de número cinquenta e dois, de dois mil e dezenove assinada pela Senhora Vereadora Ana 

Claudia Lesnik o qual solicita que a Administração Municipal efetue um reparo em bueiro 

existente na localidade denominada de Herval, o qual após discussão e votação foi aprovado por 

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

Congratulação assinada pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, em favor das alunas da 

Escola Municipal Catulino Pereira da Rosa, que conquistaram o titulo de campeãs estaduais dos 

jogos estudantis, representando tão bem Dom Feliciano, na referida competição, após sua 

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

que fosse lida a Moção de Congratulação assinada pelo Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas 

Campelo, em favor dos atletas de judô, que representaram muito bem Dom Feliciano, em evento 

realizado no Estado de Santa Catarina, 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 Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse quer queria 

cumprimentar  os dirigentes  do CTG,  Dom Feliciano, pelo belo rodeio realizado no ultimo fim 

de semana. Disse que esteve em viagem a Brasília juntamente com os Vereadores Darlei 

Iaroszewki e Pabllo Cesar Freitas Campelo, dizendo de sua alegria de ter mantido contato com o 

Deputado Federal Senhor Marlon Santos o qual destinou uma emenda parlamentar no valor de 

duzentos mil Reais, para ser aplicado na área de Saúde de Dom Feliciano.  Disse que conseguiu 

também recursos importantes com o Deputado Federal Giovane Cherini, para a causa animal. 

Falou de sua alegria por ter participado junto a Prefeitura Municipal, do ato de compra do R-X, 



para o Hospital São José, recursos oriundos das Emendas Impositivas dos vereadores da Câmara 

Municipal. Falou, da importância dos senhores vereadores, se manifestarem contra os projetos 

do Governo do Estado, o qual quer pagar as contas do Estado, prejudicando os Servidores 

Estaduais. Disse que tem participado juntamente com outras lideranças as quais estão se 

reunindo e se preparando para assim ter uma participação mais efetiva nas próximas eleições. 

Disse que na próxima sessão, serão entregues os certificados aos e alunos que participaram dos 

eventos esportivos e conquistaram posição de destaque.  Próxima Vereadora a fazer uso da 

palavra foi a Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e disse que queria 

parabenizar a Senhora Fabrícia Canielas pelo seu aniversário. Comentou sobre a questão da 

recuperação da estrada que liga Dom Feliciano, ao Município de Encruzilhada do Sul, e as 

dificuldades de se efetuar uma melhoria.  Disse que no dia de amanha será finalmente recebido 

o R-X, para o Hospital São Jose, fruto de emendas impositivas dos vereadores desta casa. 

Comentou ainda a questão do projeto de castração de animais. Comentou sobre as atividades 

que vão marcar o aniversário do Município, que se comemora no dia nove de dezembro. 

Comentou sobre as atividades que serão promovidas pelo portal Donfa News, constando com 

um baile onde ha verá o desfile das candidatas quer irão concorreram a mais bela do evento.  

Falou das dificuldades que as pessoas estão enfrentando para efetuar marcação de consultas por 

telefone, junto a Unidade Básica de Saúde. Comentou sobre a divulgação de ima pesquisa. 

Comentou sobre o encontro que teve com o Deputado Estadual Pedro Pereira, onde foi tratado 

do tema divulgado pelo Governo Federal a respeito da extinção de Municípios que não possuem 

cinco mil habitantes, dizendo que existem Municípios com poucos habitantes e que estão sendo 

muito bem administrados, e que não é por causa do número de habitantes que definem uma boa 

ou má administração. Dizendo que em muitos casos existem um grande número de servidores 

municipais. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o senhor Vereador Cristiano Jose 

Studzinski. O qual saudou a todos e disse que queria agradecer aos simpatizantes o Partido dos 

Trabalhadores que se fizeram presentes em reunião realizada no último dia oito de novembro, 

demostrando assim o grande apoio que o partido tem diante de seus seguidores. Comentou sobre 

a questão da aquisição do R-X, para atender a comunidade junto ao Hospital São José.  

Parabenizou os dirigentes da Secretaria de obras pelos bons serviços que estão sendo prestados. 

Comentou sobre o valor que o Município esta gastando com pagamentos de aluguéis. Comentou 

sobre a questão das novas emendas parlamentares que deverão vir no ano que vem para Dom 

Feliciano. Comentou da importância das emendas impositivas, que são muito importantes para a 

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

o qual saudou a todos e disse que esteve dias atrás em Brasília, para buscar recursos para o 

município de Dom Feliciano, disse que queria agradecer a boa acolhida que teve pelos 

deputados Federais  na capital do  pais. E Comentou sobre os encaminhamentos de novas 

emendas parlamentares que foram encaminhadas junto aos Senhores Deputados já para o ano 

que vem.  Comentou sobre o problema da estrada que liga Dom Feliciano a Encruzilhada do 

Sul. Comentou também sobre os problemas da CORSAN. Parabenizou os alunos da escola 

Catulino, pelo resultado de suas participações nos jogos estaduais. Destacou a importância da 

aquisição do R-X, para o Hospital São Jose. Elogiou o final do campeonato Municipal. Falou do 

tema que ouviu por p arte do Pároco local, quando diz que existe em Dom Feliciano, um grande 

número de pessoas que estão assando por falta de alimentos em nosso município. Parabenizou 

os servidores públicos pelo seu dia que se comemora no dia vinte e oito de outubro, que é 

também o dia do produtor de tabaco. Parabenizou os atletas de judô, pelas conquistas. 

Cumprimentou o novo líder do Governo, Vereador Pabllo Cesar Freitas Campello. Falou das 

questões de saúde dizendo, no que se refere ao atendimento mais especializado. Próximo 

Vereador a fazer uso da palavra foi o senhor Vereador Osvair Alves da Silva, o qual saudou a 



todos e disse que queria comentar a questão do grande número de pessoas existentes no 

município, as quais não dispõem em muitas vezes, nem de alimentação, questão muito grave e 

que algo tem que ser feito para minimizar o sofrimento destas pessoas. Dizendo que nasceu de 

famílias que tinham poucos recursos e sabe muito bem o que uma família não ter condições de 

colocar a comida na mesa para os filhos, enquanto se tem roubado tanto dinheiro publico. 

Elogiou o trabalho realizado pela equipe de calçamento, dizendo que os mesmos estão 

realizando um ótimo trabalho. Comentou sobre as emendas impositivas, dizendo que além de 

seu encaminhamento para a saúde, a parte que é obrigatória, a outra parte encaminhou para a 

associação dos produtores, onde uma parte foi para a Ponte do Sutil e a outra foi para a Zona 

dos Lopes. Comentou sobre uma ponte que caiu no interior do município, a qual deveria ter uma 

placa indicando o peso máximo, caso tivesse sinalizado não teria acontecido o que aconteceu. 

Comentou da importância do recolhimento do lixo no interior do município. Comentou sobre 

uma ponte que tinha problema na localidade do tigre, e que manteve contato com os moradores 

da região e conseguiu a madeira para que a ponte fosse recuperada, serviço este que o Prefeito 

municipal disse que vai realizar o serviço. Comentou sobre as emendas parlamentares, que tanto 

tem servido para a realização de obras serviços no município, apresentou uma relação de 

diversas emendas que já foram conseguidas por nosso município. Próximo Vereador a fazer uso 

da palavra foi o Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, o qual saudou a todos e disse 

que queria falar a sua indicação para Líder do Governo dizendo que vai fazer de tudo para que o 

entendimento ente o  Poder Executivo e o Poder Legislativo seja o melhor possível.  Disse que 

esteve na ultima semana em Brasília onde foi buscar recursos para o município de Dom 

Feliciano. Comentou sobre a questão da instalação de energia elétrica na antiga rua C. 

Parabenizou os alunos de Dom Feliciano, que participaram de eventos esportivos fora do 

Município e que fizeram bonito. Falou da realização do campeonato de futsal realizado no 

município.  Parabenizou os atletas do Judô que conquistaram campeonato. Nada mais havendo a 

ser tratado o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata que 

após ida discutida votada e aprovada vai assinada pelo Presidente e pela Secretaria. Sala das 

sessões onze de novembro de dois mil e dezenove. 
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