
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CAMARA DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, DO DIA 17 DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

 Ata da Quinquagésima Octogésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores de Dom Feliciano, RS, do dia dezessete de junho do ano de Dois Mil e Dezenove, 

às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, sob a Presidência do Senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Malizewski, o qual invocando a proteção de Deus deu por aberta a 

Quinquagésima Octogésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 

Dom Feliciano, RS, de imediato o Senhor Presidente perguntou aos senhores e Senhoras 

Vereadores, se os mesmos possuíam cópia da ata da Sessão do dia três de junho 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 Vereadora Ana Claudia Lesnik, procedesse à leitura do Convite recebido 

para participar da festa junina que será realizada na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. 

Prosseguindo o Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de número Quarenta e Cinco 

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

no valor de Onze Mil Reais, na Secretaria Municipal de Saúde, sendo o mesmo discutido votado 

e aprovado por unanimidade. Prosseguindo foi lido o Projeto de Lei de número Quarenta e Seis, 

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

no Valor de Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos, na Secretaria 

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

Prosseguindo foi feita a leitura do Projeto de Lei de número Cinquenta e Cinco de Dois Mil e 

Dezenove de Origem do Poder Executivo Municipal, neste momento o Senhor Vereador Felipe 

Torres Guimarães na condição de Líder do Governo, pediu que o referido projeto fosse retirado 

de pauta, pedido aceito por todos os senhores vereadores. Prosseguindo foi feita a leitura do 

Projeto de Lei de número Cinquenta e Seis de Dois  Mil e Dezenove, de origem do Poder 

Executivo Municipal o qual abre Crédito Especial no valor de Quarenta e Um Mil  Seiscentos e 

Noventa e Sete Reais, e Cinquenta e Nove Centavos, o qual ficou tramitando na Casa.  

Prosseguindo foi feita a leitura do Projeto de Lei de número Sete de Dois Mil e Dezenove de 

origem do Poder Legislativo, assinado pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski, o qual institui a Semana Municipal Maria Penha, nas Escolas Municipais, o qual 

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

solicitou que fosse lido Projeto de Decreto Legislativo de Número Um, de Dois Mil e Dezenove 

o que acolhe Parecer do Tribunal de Contas do Estado, o qual aprova as Contas da 

Administração Municipal de Dom Feliciano, RS, do ano de Dois Mil e Dezesseis, do Prefeito 

Dalvi Soares de Freitas, o qual ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o Presidente solicitou 

que fosse lido o Projeto de Lei de número Cinquenta e Sete de Dois Mil e Dezenove, de origem 

do Poder Executivo Municipal o qual abre Credito Especial no valor de Trinta e cinco Mil 

Cento e Trinta e Cinco Reais e nove Centavos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Rural e Urbana, o qual após discussão e votação restou aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de número 

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

abre Crédito Especial no valor de Seiscentos Sessenta e Sete Mil Quinhentos Sessenta e Seis 

Reais e Sessenta e Um Centavos, o qual após discussão e votação restou aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo foi lido o Projeto de Lei de número Cinquenta e Nove de Dois Mil e 

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

de Dez Mil Reais, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, o qual após 



discussão e votação restou aprovado por unanimidade. Prosseguindo foi lido Projeto de Lei de 

número Onze de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Legislativo assinado pelo Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual Cria o Diploma do Aluno Nota Dez, para alunos das 

Escolas Municipais, o qual após discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo, foi lido o Projeto de Lei de número Doze de Dois Mil e Dezenove, de origem do 

Poder Legislativo assinado pelos Vereadores Ana Claudia Lesnik, Celso Roberto Jeske, Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, Darlei Iaroszewski e Cristiano Jose Studzinski, o qual trata da 

questão da limpeza dos terrenos baldios existentes na cidade, o qual ficou tramitando na Casa. 

Prosseguindo foi lido Pedido de Informações de número Três de Dois Mil e Dezenove, assinado 

pela Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual Solicita que Executivo Municipal informe a esta 

Casa, quantos Contratos de Estagiários existem na Administração Municipal, onde os mesmos 

estão lotados e qual a despesa mensal nessa área, o qual após discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. Seguindo foi lido Pedido de Providencias de número Vinte e Seis de Dois Mil 

e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, o qual solicita 

providencias por parte do Poder Executivo no sentido de efetuar reparos no muro que se localiza 

nos fundos do Ginásio Municipal de Esportes, o qual após discussão e votação restou aprovado 

por unanimidade. Prosseguindo foi lido o Pedido de Providencias de número Vinte e Cinco de 

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

providencias por parte da Administração Municipal no sentido de recuperar o portão que da 

acesso a Escola Municipal Catulino Pereira da Rosa, cujo telhado está comprometido. O qual 

após discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Seguindo foi lida Indicação de número 

Treze de Dois Mil e Dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, a 

qual solicita que a Administração Municipal faça um estudo para ver da possibilidade de que as 

marcações de consultas pela UBS possam ser feitas pelo menos em dois dias por semana, a qual 

após discutida e votada foi aprovada por unanimidade. Seguindo foi lida Indicação de número 

Doze de Dois Mil e Dezenove, assinada pela Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual solicita ao 

Presidente da Câmara que seja instalado um trocador portátil junto ao banheiro feminino da 

Câmara Municipal, a qual foi discutida votada e aprovada por unanimidade. Seguindo foi lido 

Projeto de Resolução número Dois, de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador 

Luiz Waclaw Lempek Maliszewski o qual propõe a alteração do Regimento Interno da Casa, no 

sentido de que as sessões Ordinárias passem a ser realizadas todas as segundas feiras, após 

discussão e votação foi rejeitado por cinco votos contrários e três a favor.  Após intervalo 

Regimental o Presidente passou para a Hora do Grande Expediente, pela ordem de inscrição o 

primeiro Vereador a Fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski, o que saudou a todos e teceu criticas a decisão do Senhor Governador do Estado, 

o qual lançou seu plano para as estradas do Rio Grande do Sul, deixando de fora a nossa RS, 

350, que nos liga ao Município de Encruzilhada do Sul, comentou novamente sobre a questão 

da rampa que dá acesso a Creche da Escola Municipal Catulino Pereira da Rosa. Informou a 

Vereadora Ana Claudia Lesnik, que o seu pedido de colocação de trocador no banheiro da 

Câmara será atendido depois de ser construída a acessibilidade ao prédio da Câmara que será 

feito em breve. Comentou sobre o projeto que propõe que as Sessões Ordinárias da Câmara 

sejam todas as segundas feiras, dizendo que na Democracia cada um tem o direito de expressar 

sua opinião a qual deve ser respeitada.  Disse que recebeu ligação do Ex-Prefeito Dalvi Soares 

de Freitas, o qual disse que em breve estará voltando para morar em Dom Feliciano, o que não 

deixa de ser um novo fato politico. Agradeceu aos vereadores que deram apoio ao seu projeto de 

se Instituir anualmente a semana Maria da Penha, para que este tema seja levado às salas de 

aulas, fazendo com que as crianças tenham na escola estas informações que são tão importantes 

para suas vidas.  Comentou sobre a questão da intenção do Prefeito, de encontrar uma maneira 



de pagar as pendencias do piso salarial dos professores Municipais, dizendo da importância de 

que aconteça um bom dialogo para que esta questão seja resolvida da melhor maneira possível. 

Elogiou a realização da festa de São João realizada pela Escola de Educação Infantil, Professor 

Waldomiro Lorenz. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Tiago 

André Szortyka, o qual saudou a todos e disse que novamente temos que falar no descaso por 

parte do Governo do Estado, na questão da RS-350, estrada tão importante para escoar a nossa 

produção, e que o governo não alocou nenhum recurso para a conservação desta estrada, mas 

outras regiões do Estado receberam grandes recursos para suas estradas. Comentou sobre o 

projeto de limpeza dos terrenos baldios existentes na cidade, algo que merece muita atenção de 

todos nós. Comentou sobre a questão do Código de Postura que está desatualizado. Comentou 

sobre a importância das Emendas Parlamentares que os Senhores Vereadores tem conseguido 

para o nosso Município, as quais têm servido para a aquisição de muitos veículos e 

Equipamentos Rodoviários. Convidou a todos para participarem do grande evento que 

acontecerá no próximo fim de semana, que é o Campeonato de Judô em nível estadual, um 

grande acontecimento que está sendo realizado pela equipe de esportes do Município. 

Comentou  que a Secretaria de Educação está levando para as escolas do interior, aulas de judô. 

Elogiou as duas Creches que estão em atividades em nossa comunidade, tudo isto é fruto do 

esforço de diversas lideranças locais. Comentou sobre a questão da produção do tabaco, que é 

muito importante para o nosso Município e que existem grandes campanhas contra este produto 

que para o nosso desenvolvimento é vital. Comentou sobre a importância das associações 

existentes no Município as quais realizam um grande trabalho, dizendo que o associativismo é 

uma ótima alternativa, bem como o trabalho realizado pelas comunidades. Disse  que participou 

de uma reunião sobre a questão do turismo, que é uma área tão importante e que merece mais 

atenção das lideranças municipais. Próxima Vereadora a fazer uso da palavra foi a Vereadora 

Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e falou sobre o projeto de Lei apresentado pelo 

Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski o qual Cria o Diploma Aluno Nota Dez, projeto 

muito importante, bem como o Projeto da Câmara Mirim, que já é um sucesso. E dizer que nós 

também aprovamos aqui o projeto Constituição para Miúdos, o qual é um trabalho que deve ser 

levado pela Secretaria de Educação aos alunos, este material está à disposição na internet, mas 

nós nos dispomos a acompanhar este trabalho para assim facilitar a compreensão pelos alunos. 

Teceu comentários sobre a maneira que o Senhor Prefeito Municipal esta administrando o 

Município, oferecendo Secretarias em troca de apoio politico. Comentou sobre o projeto de lei 

de número Cinquenta e Cinco que foi retirado de pauta no dia de hoje pelo fato de que não havia 

garantia de que o mesmo fosse aprovado, projeto que cria cargos somente de interesses 

políticos. Comentou sobre a questão das imagens que foram colocadas na parte externa dos três 

carros da saúde, dizendo que fez pedido pessoalmente por escrito junto a Prefeitura, para saber 

quem fez quanto custou e outras informações relativas ao caso. Agradeceu aos Senhores 

Vereadores os quais deram apoio para que o projeto que trata da limpeza dos terrenos baldios da 

cidade pudesse voltar à pauta nesta Casa.  Comentou sobre a questão da RS-350, a qual o 

governo do Estado não alocou nenhum recurso para a sua manutenção. Comentou sobre a 

questão do fraldario que tanto tem batalhado para que este problema possa ser resolvido. 

Próximo Senhor Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Celso Roberto Jeske, o 

qual saudou a todos e disse que queria falar sobre a questão do projeto que estabelece reuniões 

semanais, dizendo que não existem projetos parados por falta de deliberação da Câmara. 

Comentou sobre a questão dos terrenos baldios existentes na cidade, dizendo que a equipe da 

Prefeitura está fazendo um bom trabalho. Falou sobre a questão da RS-350, dizendo de quanto 

trabalho tem sido realizado, e mais um governador do Estado que não coloca no Orçamento 

recursos para sua melhoria, mas disse que continuaremos lutando em busca de uma solução. 



Agradeceu a comunidade do Faxinal pela bela festa realizada. Próximo Vereador a fazer uso da 

palavra foi o Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski o qual saudou a todos e disse que na 

sexta-feira, passada, nós, juntamente com os Senhores Vereadores Osvair Alves da Silva e 

Pabllo Cesar Freitas Campelo, na condição de membros da Comissão Permanente de Pareceres, 

nos reunimos para elaborar os pareceres, permitindo assim que estes projetos pudessem ser 

votados no dia de hoje. Elogiou o novo almoxarifado construído pelo Senhor Prefeito 

Municipal, dizendo da importância de sua organização e evitando assim o pagamento de aluguel 

de prédio para esta finalidade.  Disse que todos os projetos que aqui chegarem para o andamento 

dos serviços municipais terão o seu apoio, mas projetos de Lei que se referem a criação de 

cargos a partir de agora seremos sempre contra. Falou sobre o seu trabalho em busca de 

emendas parlamentares, as quais estão sendo muito bem vindas. Comentou sobre o seu projeto 

que institui Aluno Nota Dez. Comentou e elogiou as comunidades que estão realizando as suas 

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

qual saudou a todos e disse que a preocupação do Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas 

Campelo, no sentido de que as consultas passem a ser marcadas duas vezes por semana ao invés 

de uma, mas o que realmente precisa para melhorar o atendimento é a contratação de mais 

profissionais médicos, pois são eles que irão prescrever a medicação. Comentou sobre a questão 

da capela que existe dentro do cemitério, a qual está muito abandonada, e que tem uma história 

que precisa ser preservada. Comentou sobre suas visitas ao interior do Município, juntamente 

com o Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, ouvindo a comunidade e trazendo os 

seus pedidos e encaminhando a Administração Municipal. Falou sobre as festas que estão sendo 

realizadas no interior do Município, as quais são muito importantes. Comentou sobre as 

Emendas Parlamentares, as quais estão sendo encaminhadas através dos Senhores Deputados 

Federais. Comentou sobre a questão das pessoas que não conseguem adquirir medicamentos que 

estão em falta na farmácia da Secretaria Municipal da Saúde, dizendo que já tratou deste assunto 

junto a Secretária Municipal de Saúde. Teceu comentários sobre a produção de tabaco, cujos 

produtores, além de enfrentar as dificuldades sobre os preços que são pagos pelas firmas, sofrem 

também com o problema das estradas, as quais em certos lugares estão com muita dificuldade 

de tráfego. Comentou sobre a questão da estrada que vai para o Munícipio de Encruzilhada do 

Sul. Falou sobre a FENADOCE, onde ele esteve no final de semana, e encontrou uma pessoa 

que não tinha os dois braços e fazia uma ótima pintura em quadros, dizendo que isto serve de 

exemplo para muitos de nós. Comentou sobre as festas que estão sendo realizadas no interior do 

município. Comentou sobre os problemas das telhas na escola Catulino Pereira da Rosa. 

Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Felipe Torres Guimarães, o 

qual saudou a todos e fez o convite para o evento que será realizado no próximo fim de semana, 

no Ginásio de Esportes, que é a supercopa de Judô de Dom Feliciano, com reflexo no 

campeonato Estadual de Judô. Informou que nos dias dezesseis, dezessete e dezoito de julho a 

Defensoria Pública estará atendendo a todos aqui em Dom Feliciano, mas as pessoas precisam 

se inscrever para serem atendidas, maiores informações junto a Prefeitura Municipal. Informou 

que as aulas de Judô no interior do Município são totalmente gratuitas, dizendo que isto é 

importante para que os pais saibam e tenham esta informação. Comentou que no dia vinte e 

nove de junho terá inicio o Campeonato de Futsal, de Dom Feliciano, campeonato que já é 

tradicional na nossa cidade. Comentou sobre o processo seletivo para fonoaudióloga e uma 

nutricionista, e que em breve as profissionais aprovadas estarão prestando os seus serviços para 

a nossa comunidade. Parabenizou  a equipe de trabalho que é responsável pela limpeza das Ruas 

da Cidade, e também aos que estão efetuando o calçamento da Rua Travessa Argentina. Disse 

que em breve o calçamento será realizado na rua nove de dezembro. Comentou sobre a 

iluminação pública nas comunidades do interior que estão praticamente concluídas. Disse que 



para a realização dos serviços existe uma grande burocracia que muitas vezes atrasa os 

trabalhos. Comentou sobre a retirada do projeto de Lei de número Cinquenta e cinco, dizendo 

que não se está aumentando o número de cargos, mas sim esta havendo uma transformação. 

Comentou sobre os três carros que foram adquiridos para a saúde e que estão sofrendo criticas 

por causa das imagens que foram colocadas nos mesmos. Falou sobre outros equipamentos que 

foram adquiridos pela Prefeitura. Comentou sobre as condições em que se encontra a estrada 

que vai para encruzilhada do Sul. Falou de todo o trabalho que a Administração realizou para 

que o Estado realizasse a sua recuperação. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

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

quatro vereadores que assim como nós, não aprovaram o projeto que queria que as sessões da 

Câmara fossem todas as segundas-feiras. Comentou sobre o projeto que trata da limpeza dos 

terrenos baldios existentes na cidade, dizendo que a limpeza é importante. Comentou sobre os 

abrigos que precisam ser recuperados no interior do Município, e falou sobre o abrigo que foi 

queimado. Teceu comentário sobre o problema da estrada que vai para encruzilhada do Sul, 

dizendo que todos devem continuar batalhando pela sua recuperação. Comentou sobre o 

calçamento da rua travessa Argentina. Comentou sobre as despesas que a  Casa tem com a 

contratação de veículos  de comunicação dizendo que estes recursos poderiam ser aplicados em 

outras atividades. Falou da necessidade da recuperação do prédio do Centro comunitário do 

Bairro São Francisco. Disse que irá procurar as autoridades estaduais, para ver da possibilidade 

de liberação de madeiras existentes na Estação Experimental de Encruzilhada do Sul, para ser 

usada na construção de pontes em nosso Município. Disse que não pode se fazer presente na 

Festa do Faxinal em razão de outros compromissos, e parabenizou aos organizadores. Disse que 

continuara trabalhando para a comunidade. Disse que vai continuar votando de acordo com a 

sua consciência, e não influenciado pelos outros. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o 

Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, o qual saudou a todos e disse que queria 

agradecer a equipe da Prefeitura a qual solicitou a construção de um abrigo  e que logo foi 

construído. Cumprimentou a direção da Escola de Educação Infantil Professor Lorenz, pela 

realização da festa junina. Falou sobre os atletas do Judô, da importância do seu trabalho, de 

suas conquistas e convidou a população para o evento da categoria que se realizara no próximo 

sábado no Ginásio Municipal de Esportes. Falou sobre a grande festa do Faxinal. Teceu 

comentário sobre o projeto das sessões ás segundas feiras. 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 

dezessete de junho do ano de Dois Mil e Dezenove. 
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