
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

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

DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.  

Aos três dias do mês de junho do ano de Dois Mil e Dezenove, as dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos, 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 Vereadores se os mesmos possuíam cópia a da ata da sessão do dia Vinte de Maio de 

Dois Mil e Dezenove, os quais informaram que sim, seguindo o Senhor Presidente colocou a ata 

em discussão e votação a qual foi aprovada por unanimidade. Seguindo o Senhor Presidente 

solicitou a Secretaria da Mesa, Vereadora Ana Claudia Lesnik, que efetuasse a leitura da 

MOÇÃO HONROSA, assinada pelo Senhor Vereador Tiago André Szortyka, em homenagem 

ao Jovem Marcelo Lopes Rahier, Instrutor de Danças Tradicionais Gaúchas, e Coreógrafo. 

Seguindo o Senhor Presidente solicitou que o Senhor Vereador Tiago André Szortyka, efetuasse 

a entrega ao homenageado, de certificado oferecido pela Câmara. Seguindo o Senhor Presidente 

colocou a disposição do Homenageado a palavra para os seus agradecimentos, o qual agradeceu 

a todos os Vereadores que lhe homenagearam. Seguindo o Senhor Presidente ofereceu a palavra 

aos senhores Vereadores, os quais se manifestaram cumprimentando o homenageado. Seguindo  

foi lido Projeto de Lei de número quarenta e três, de Dois Mil e dezenove de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual altera a Lei Municipal de número Três Mil Cento e Cinquenta e 

sete, a qual trata da legislação do Conselho Tutelar, permitindo que os seus membros possam 

ser reeleitos. Seguindo foi lido projeto de Lei de número quarenta e quatro, de Dois Mil e 

dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual abre Crédito Especial no valor de 

Vinte e Cinco Mil Reais, na Secretaria Municipal de Saúde. Seguindo foi lido projeto de lei de 

número quarenta e cinco, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o 

qual autoriza a abertura de Credito Especial no valor de Onze Mil Reais, na Secretaria 

Municipal de Saúde. Seguindo foi lido projeto de Lei de número quarenta e seis de Dois Mil e 

Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de Crédito 

Especial no valor de Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos, junto a 

Secretaria Municipal de Saúde. Seguindo foi lido o Projeto de Lei de número Quarenta e Sete, 

de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o qual autoriza a abertura de 

Credito Suplementar no valor de Nove Mil e seiscentos Reais, no Orçamento da Câmara 

Municipal de Vereadores. Seguindo foi lido Projeto de Lei de número quarenta e oito de Dois 

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

Valor de Seis Mil Reais na Secretaria Municipal de Educação desporte e Lazer. Seguindo  foi 

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

Executivo Municipal o qual autoriza a abertura de Crédito Suplementar no valor de Vinte e Seis 

Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos, junto a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente. Seguindo foi lido projeto de Lei de 

Número Cinquenta, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

autoriza o Munícipio a Contratar dois servidores, sendo um pedreiro e um carpinteiro. Seguindo 

foi lido projeto de lei de número Cinquenta e Um, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual autoriza a contratação de um professor de Inglês. Seguindo foi lido 

o Projeto de Lei de numero Cinquenta e Dois, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual abre Crédito Suplementar no valor de Duzentos Quarenta e Cinco 

Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Meio Ambiente. Seguindo foi lido o Projeto de Lei de número Cinquenta e Três, 

de Dois Mil e Dezenove, de origem do poder Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de 



Crédito Suplementar no valor de Cento Noventa e Cinco Mil Reais, na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, Sustentável e Meio Ambiente. Seguindo foi lido o Projeto de Lei de 

número Cinquenta e Quatro, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, 

o qual autoriza a convocação para Regime Especial, de um Servidor com habilitação na área de 

Psicólogo. Seguindo foi lido Projeto de Lei de número cinquenta e cinco de Dois Mil e 

Dezenove de origem do Poder Executivo Municipal, o qual propõe a alteração de Cargos 

Previstos na Lei Municipal de número Três Mil e Quarenta e Seis. Segundo foi lido o Projeto de 

Lei de número dez, de origem do Poder Legislativo Municipal, o qual propõe a instalação de 

fraldários nos Órgãos Públicos Municipais, assinado pela Vereadora Ana Claudia Lesnik. Neste 

momento o senhor Vereador Filipe Torres Guimarães, Líder do Governo pediu a palavra ao 

Presidente, pedido que foi imediatamente  atendido, retomando a palavra o Líder do Governo 

perguntou  ao Presidente e aos demais vereadores,  se os   mesmos poderiam abrir mão dos 

prazos regimentais, possibilitando assim, a votação dos seguintes projetos: Quarenta e Três; 

Quarenta e Quatro; Quarenta e Oito; Quarenta e Nove; Cinquenta; Cinquenta e Um; Cinquenta e 

Dois; Cinquenta e Três e Cinquenta e quatro. Seguindo o Senhor Presidente retomou a palavra e 

perguntou aos Senhores Vereadores se os mesmos estavam de acordo em abrir mão dos prazos 

Regimentais, permitindo assim a discussão e votação dos referidos projetos, todos os Senhores 

Vereadores disseram que sim. De imediato o presidente colocou os projetos em votação, os 

quais foram votados e aprovados por unanimidade, como segue; Projeto de Lei de número 

Quarenta e Três que altera a lei número Três Mil Cento e Cinquenta e Sete, que trata do 

Conselho Tutelar; Projeto de Lei de número quarenta e quatro, que abre Crédito Especial no 

valor de Vinte e Cinco Mil Reais na Secretaria Municipal de Saúde; Projeto de Lei de número 

Quarenta e oito, que autoriza a abertura de Credito Suplementar no Valor de Seis mil Reais, na 

Secretaria de Educação; Projeto de Lei de número Quarenta e Nove, que autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar no valor de Vinte e Seis Mil Quinhentos e oitenta e Um Reais e Setenta e 

Cinco Centavos, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Meio 

Ambiente; Projeto de Lei de número Cinquenta, que autoriza o Município a Contratar dois  

Servidores temporariamente, sendo um pedreiro e um carpinteiro; Projeto de Lei de número 

Cinquenta e Um que  autoriza a  Contratação de um Professor de Língua Estrangeira; Projeto de 

Lei de número Cinquenta e Dois o qual  autoriza a abertura de Crédito Suplementar no valor de 

Duzentos Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais; Projeto de Lei de número 

Cinquenta e Três o qual  autoriza a abertura de Crédito Suplementar  no valor de Cento Noventa 

e Cinco Mil Reais, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Meio 

Ambiente; Projeto de Lei de número Cinquenta e Quatro, o qual  autoriza a convocação de 

Servidor para regime especial de trabalho. Seguindo  foi lido o Projeto de Lei de número Oito 

de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Legislativo, o qual altera Itens da Lei Municipal 

de número Dois Mil e Setenta e Seis, que dispõe sobre os Cargos dos Servidores da Câmara 

Municipal, seguindo o Senhor Presidente colocou o projeto em discussão e votação, o qual 

restou aprovado por unanimidade. Seguindo foi lido o Projeto de Lei de número Nove de Dois 

Mil e Dezenove de origem do Poder Legislativo, o qual Institui a Ouvidoria na Câmara 

Municipal de Vereadores, o qual após ser discutido e votado foi aprovado por unanimidade. 

Seguindo  foi lido Projeto de Lei de número vinte e Um de Dois Mil e Dezenove de origem do 

Poder Executivo Municipal o qual altera e acrescenta novas disposições na Lei de número Um 

Mil Seiscentos e Trina e Oito, que trata do Código Tributário Municipal, o qual após discussão 

e votação restou aprovado por unanimidade. Seguindo foi lido o projeto de lei de número Trinta 

e Um de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza a 

abertura de Crédito Especial no Valor de Dez Mil Reais, na Secretaria de Gestão Pública, o qual 

após discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Seguindo  foi lido o Projeto de Lei 



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

qual  autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Valor de Um Milhão Quinhentos Cinquenta 

e Dois Mil Oitocentos Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos, junto as Secretarias 

Municipais de: Gestão Pública; Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social; Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Meio Ambiente; Educação; Saúde. Projeto que após ser discutido e votado 

foi aprovado por unanimidade. Seguindo foi lido Projeto de Lei de Número Quarenta e Um de 

Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o qual altera dispositivos da Lei 

Municipal de número Dois Mil e Cinquenta e Nove, a qual trata do Plano de Carreira do 

Magistério Municipal, após discussão e votação restou aprovado por unanimidade. Seguindo foi 

lido Projeto de Resolução de Número Dois de Dois Mil e dezenove assinado pelo Senhor 

Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, a qual propõe que as sessões Ordinárias da 

Câmara, sejam sempre as segundas feiras, permanecendo o horário, neste momento o Senhor 

Vereador Tiago André Szortyka, solicitou que este projeto fosse retirado de pauta para ser 

analisado com mais tempo, pedido aceito pelo Presidente. Seguindo  foi lido requerimento 

assinado pelos Senhores Vereadores Cristiano José Studinski, Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski e Vereador Felipe Torres Guimarães, requerendo que se faça uma Audiência 

Pública nesta Câmara Municipal de Vereadores no próximo dia vinte e oito de junho corrente, 

para se debater o Projeto da Reforma da Previdência, seguindo  foi colocado o requerimento em 

discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Seguindo foi lido pedido de 

providencias de número Onze de Dois Mil e Dezenove de autoria do Senhor Vereador Celso 

Roberto Jeske, o qual pede providencias por parte da Administração Municipal, no sentido de 

recuperar o desnivelamento do calçamento da Rua General Osório nas proximidades de onde 

estava instalado o Conselho Tutelar, o qual foi colocado em discussão e votação, restando 

aprovada por unanimidade. Seguindo foi lida a Indicação de número Dez de Dois Mil e 

Dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewki, a qual solicita ao 

Poder Executivo Municipal, que seja concedida a participação de diversas entidades na 

administração da Copa do Ginásio, como escolas e associações. Indicação que após discussão e 

votação, restou aprovada por unanimidade. Seguindo foi lido Pedido de Informação de número 

Dois de Dois Mil e Dezenove de autoria do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski, o qual solicita ao Poder Executivo Municipal, informações para saber se foi feito 

pedido a Prefeitura Municipal, para efetuar a interrupção da Rua Treze de maio, em frente ao 

Hotel Warsóvia, seguindo o pedido foi colocado em discussão e votação restando aprovado por 

unanimidade. Seguindo foi lido o Pedido de Informações de Número Um de Dois Mil e 

Dezenove, assinado pela Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual pede que o Executivo 

Municipal encaminhe para a Câmara Municipal de Vereadores, cópias de três empenhos de 

pagamentos, feitos com recursos do Gabinete do Prefeito, seguindo o requerimento foi colocado 

em discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Seguindo foi lido Pedido de 

Providencias de número Vinte e Quatro de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studziski, o qual solicita providencias por parte do Poder Executivo no 

sentido de que seja efetuado pintura e reparo nos brinquedos junto à Praça da Matriz, a seguir o 

pedido foi colocado em discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Seguindo  foi 

lido Pedido de Providencias de número Vinte e Três, assinado pelo senhor Vereador Cristiano 

Jose Srudziski, o qual pede providencias por parte do Poder Executivo, na questão do controle 

do Portão existente no local que serve de garagem para os ônibus Municipais, seguindo foi 

colocado  em discussão e votação, restando aprovado por unanimidade. Seguindo foi lido 

Pedido de Providencias de número Vinte e Dois de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual solicita providencias por parte do Poder Executivo 

Municipal no sentido de conserto de uma ponte na localidade de Caneleira, após discussão e 



votação restou 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 Pablo Cesar Freitas Campello, o qual saudou a todos, e 

cumprimentou os promotores do evento FUMO LAMA. Parabenizou também a Administração 

Municipal pela promoção da Expo-Dom Feliciano, e disse que gostaria muito que fossem 

promovidas as Olimpíadas Rurais. Parabenizou a equipe da Secretaria de Educação, pelo belo 

trabalho que está sendo realizado junto ao Ginásio de Esporte, dizendo ainda que o esporte de 

Dom Feliciano, é reconhecido junto aos Munícios da região. Comentou sobre a questão dos 

agendamentos das consultas junto a Secretaria de Saúde. Comentou sobre a questão da 

colocação dos fraldários nos locais públicos. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o 

Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que 

queremos cumprimentar a Administração Municipal pela realização da primeira Expo-Dom 

Feliciano, um evento que por certo vai marcar época. Comentou sobre a promoção da audiência 

pública que será realizada junto a esta Câmara para tratar da Reforma da Previdência. 

Cumprimentou mais uma vez o Senhor Marcelo Lopes Raiher pelo seu trabalho junto ao CTG. 

Teceu forte criticas ao comportamento do Senhor Eduardo Leite Governador do Estado, pelo 

que está fazendo com os servidores estaduais, em relação ao pagamento dos salários. Falou 

sobre as emendas que foram encaminhadas aos Deputados Federais e que agora estão chegando 

ao Município. Falou sobre o caso em que a Rua Treze de Maio foi interrompida para realização 

de eventos particulares. Comentou o caso de servidores de outros municípios que começam 

trabalhar em Dom Feliciano, e depois de alguns meses vão embora. Parabenizou os servidores 

Municipais que estão atuando junto aos esportes do Município. Próximo vereador a fazer uso da 

palavra foi o Senhor Vereador Tiago André Szortyka o qual saudou a todos e comentou sobre os 

recursos que estão sendo destinados para a área da odontologia, que é de grande valia para a 

população, e que estão sendo levados para os Postos do interior. Falou da questão do terreno 

que é do DAER e que será repassado para o Município. Parabenizou a Administração Municipal 

pela realização da primeira Expo-Dom Feliciano, disse ainda que o Governo Municipal está 

pensando em construir uma área coberta para poder promover estes eventos. Disse ainda que na 

época do Ex-Prefeito Zeno Rakowski, já se realizavam as Mostras agropecuárias e no Governo 

Dalvi Soares de Freitas foi realizada a festa do tabaco. Sabemos que a Expo- Dom Feliciano é 

muito importante para aproximar produtor e o consumidor, e com certeza teremos a sua 

realização nos próximos anos. Comentou sobre o esporte. Próxima Vereadora a Fazer uso da 

palavra foi a Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e disse que queremos mais 

uma vez falar sobre a questão dos fraldarios que a Administração Municipal insiste em não 

aceitar o nosso pedido, para que estes serviços sejam colocados a disposição da população, 

sempre alegando dificuldades para resolver  este problema. Disse ainda que sempre que os 

projetos chegam de ultima hora, nós vereadores sempre abrimos mão dos prazos para que os 

projetos sejam aprovados, nós sempre contribuímos para que as coisas sejam feitas em favor da 

comunidade, mas quando a iniciativa é dos vereadores, aí a Administração sempre encontra 

dificuldades para atender os nossos pedidos. Em muitos momentos alegando falta de recursos, 

mas para adquirir móveis novos e caros para o Gabinete do Prefeito, neste caso não falta 

recursos, o que prova que é falta de vontade de nos atender. Comentou sobre o caso da pessoa 

que foi nomeada para trabalhar na Casa de cultura e que nunca compareceu ao trabalho, mas 

que tá recebendo mais de Dois Mil Reais por mês. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi 

o senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual saudou a todos, e disse que somos 

solidários com a Vereadora Ana Claudia Lesnik, sobre a questão dos fraldários, que é algo tão 

importante e que devemos continuar nesta luta para que um dia isto fique resolvido. Elogiou a 

realização da Expo-Dom Feliciano e os seus organizadores. Comentou sobre a audiência pública 



que será realizada nesta Casa no próximo dia vinte e oito do corrente, para tratar da questão da 

reforma da Previdência. Disse que se faz necessário uma grande mobilização em favor deste 

tema. Disse que teve em nosso Município uma procuradora a qual disse que quem vai pagar esta 

reforma do jeito que está no projeto serão os trabalhadores que lutam no seu dia a dia para poder 

se manter, enquanto os grandes devedores da Previdência, ou são anistiados ou são parceladas 

as suas dívidas, o que não é justo. Teceu criticas ao Comportamento do Governador do Estado, 

em relação aos pagamentos dos Servidores Municipais. Teceu comentários sobre a venda das 

estatais. Falou sobre as emendas Parlamentares que estão sendo muito importante para o 

Município. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o senhor vereador Darlei Iaroszewski, o 

qual saudou a todos e disse que, queremos agradecer aos cumprimentos que recebemos em 

razão de nosso aniversário, falou sobre as visitas realizadas o interior do Município, disse que 

teve audiência com o Prefeito Municipal  no sentido de buscar uma solução para os diversos 

problemas que existem no interior do Município, falou sobre algumas questões pendentes junto 

a Secretaria de Saúde. Falou sobre o caso dos medicamentos da Farmácia Base, quando da falta 

de alguns medicamentos. Parabenizou os alunos da Juventude Rural os quais estão realizando 

um belo trabalho. Elogiou as artesãs do Capivari que estiveram na Expo-Dom Feliciano. Falou 

sobre a questão dos problemas das estradas na Zona dos Lopes e no Faxinal. Comentou sobre a 

festa na localidade de Caminho Novo. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

Vereador Felipe Torres Guimarães, o qual saudou a todos e disse que queria parabenizar as 

pessoas que promoveram o evento do FUMO LAMA.  Agradeceu a todos os Senhores 

Vereadores os quais abriram mão dos prazos regimentais, permitindo assim a votação de 

projetos que são tão importantes para a comunidade. Parabenizou a equipe que organizou a 

Expo-Dom Feliciano, pela organização e pelo sucesso alcançado, embora o tempo não tenha 

colaborado.  Comentou sobre o projeto de implantação do serviço odontológico no interior do 

Município. Comentou sobre a necessidade de se construir um centro de eventos em nossa cidade 

o qual deverá abrigar todos estes eventos que são realizados pela Administração Municipal, bem 

como eventos promovidos por outras entidades. Comentou sobre a necessidade da construção da 

ponte localizada no inicio da Rua dos Emigrantes, dizendo que embora os valores sejam altos, 

mas esta ponte será construída. Comentou sobre as atividades promovidas pelas pessoas 

responsáveis pelo esporte. Comentou sobre a questão da depredação do patrimônio Público, que 

acontece tanto na cidade bem como o caso das máquinas que ficam no interior do Município. 

Comentou sobre a questão dos fraldarios, dizendo que para começar devemos começar pelos 

banheiros da Câmara Municipal. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

Vereador Osvair Alves da Silva o qual saudou a todos e disse que queremos parabenizar os 

organizadores da Expo-Dom Feliciano. Disse que esteve visitando o Bairro São Francisco, onde 

poder ver que a Administração Municipal já está colocando material para a construção do 

Calçamento, serviço este que vai beneficiar a todos. Falou dos projetos aprovados para dar 

continuidade do calçamento da rua dos Emigrantes. Comentou sobre os projetos que foram 

votados na sessão de hoje. Comentou sobre a necessidade de recuperação dos abrigos e das 

estradas do interior do Município. Comentou sobre o trabalho realizado por todos em favor da 

estrada que vai para Encruzilhada. Nada mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente deu por 

encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida discutida votada e 

aprovada vai assinada pelo Presidente e pela Secretária, sala das sessões três de junho de Dois 

mil e Dezenove. 
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