
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

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

DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos, sob a Presidência do Senhor Vereador Luiz Vaclaw Lempek Maliszewski, o qual 

invocando a proteção de Deus, deu por aberta a  Quinquagésima Octogésima Oitava Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, RS. Dando inicio aos 

trabalhos o Senhor Presidente, perguntou aos Senhores e Senhoras Vereadores se os mesmos 

possuíam copia da ata da sessão do dia primeiro de julho do correte ano, todos disseram que 

sim, de imediato o Senhor Presidente colocou a ata em discussão e votação restando aprovada 

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

Vereadora Ana Claudia Lesnik fizesse a leitura do Convite enviado pelo Senhor Prefeito 

Municipal de Dom Feliciano, convidando o Presidente e demais Vereadores da Casa, para 

participarem das solenidades de inauguração do Centro de Referencia de Inclusão de Pessoas 

com Dificuldades Especiais. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido Oficio 

de número Cento e Vinte e Dois de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Executivo 

Municipal, o qual pede a retirada de pauta do Projeto de Lei de número quarenta e Sete, de 

origem do Poder Executivo Municipal. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse 

lido o projeto de lei de número Sessenta e Dois de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder 

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

Dezesseis Reais, nas seguintes Secretarias Municipais: Secretaria Municipal de Cidadania, Ação 

e Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Meio 

Ambiente e Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, o qual após discussão e 

votação foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente Solicitou quer fosse 

lido o projeto de Lei de Número Sessenta e três de Dois Mil e Dezenove, de origem do poder 

Executivo Municipal, o qual abre Crédito Suplementar no valor de Sessenta Mil Reais, na 

Secretaria Municipal de Educação, o qual após sua discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido Projeto de Lei de 

número Sessenta e Quatro de Dois Mil e Dezenove, Origem do Poder Executivo Municipal o 

qual abre Credito Suplementar no valor de Quarenta Mil Reais, na Secretaria Municipal de 

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

presidente solicitou que fosse lido oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, o 

qual solicita espaço junto a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, para fazer a prestação de 

contas do primeiro quadrimestre do ano de Dois Mil e Dezenove, prosseguindo o Senhor 

Presidente convidou a Secretaria Municipal de Saúde para que tomasse assento junto a Mesa 

Diretora e fizesse a sua apresentação, a qual apresentou o Relatório e ao final o Presidente 

agradeceu a sua Presença. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fossem lidos os 

Projetos de Leis de números: Treze, quatorze, quinze e dezesseis de Dos Mil e dezenove, de 

origem do Poder Legislativo Municipal, os quais ficaram em tramitação na Casa. Prosseguindo 

o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de número Doze de Dois Mil e 

Dezenove de origem do Poder Legislativo Municipal assinado pelos Senhores e Senhoras 

Vereadores Ana Claudia Lesnik, Celso Roberto Jeske, Cristiano Jose Studzinski, Luiz Waclaw 

Lempek Maliszewski e Darlei Iarozewski, o qual trata da questão da Limpeza dos terrenos 

Baldios existentes na cidade, o qual após discussão e votação foi aprovado por unanimidade,  

este projeto  teve a apresentação de uma Emenda que  foi rejeitada por cinco votos contra e três 

a favor. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido o Projeto de Lei de 

atualização e reforma da Lei Orgânica do Município, o qual ficou tramitando na Casa. 



Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lido pedido de concessão de Menção 

Honrosa ao Senhor Ely Guterres Ribeiro, pelos seus relevantes serviços prestados ao Município, 

a qual após discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse lida Indicação de número Vinte e Um de Dois Mil e Dezenove, de 

origem do poder legislativo Municipal, assinado pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a 

qual pede providencias por parte da Administração Municipal, no sentido de colocação de 

placas de sinalização no cruzamento das Ruas Primeiro de Janeiro com a Rua Candido de 

Godoy, depois de discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse lida Indicação de número Vinte de Dois Mil e Dezenove, de 

origem do Poder Legislativo Municipal assinada pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski qual solicita providencias por parte da Administração Municipal no sentido de 

sinalizar o Cruzamento entre as Ruas Primeiro de Janeiro e Candido de Godoy, a qual após 

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

que fosse lida Indicação de número Dezenove de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder 

Legislativo Municipal, assinado pelo senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo, a qual 

solicita que a Administração Municipal faça uma analise, para ver da possiblidade de que sejam 

construídos banheiros femininos e masculinos junto a Praça Padre Estanislau Nowak,  após 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor presidente Solicitou 

que fosse lida Indicação de úmero Dezoito de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder 

Legislativo Municipal, assinado pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual pede 

providencias por parte da Administração Municipal, no sentido de se instalar bebedouros nas 

dependências da Secretaria Municipal de Saúde, após discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse lida Indicação de Número 

Dezessete de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Legislativo Municipal assinado pela 

Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, que pede providenciais por parte da Administração 

Municipal no Sentido de se regularizar em nível Municipal a concessão de auxilio-Aluguel para 

as mulheres vitimas de violência domestica, no Município de Dom Feliciano,  após discussão e 

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

lido Indicação de número Dezesseis de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Legislativo 

Municipal assinada pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik,  que pede providencias por 

parte da Administração Municipal, no sentido de que se faça a aquisição de livros de Literatura 

Infantil, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Constantino  após discussão e 

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

lida Indicação de número Quinze, de Dois Mil e Dezenove, de origem do poder legislativo 

Municipal, assinada pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, que solicita que 

o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER- faça a colocação de placas de 

sinalização indicando o Município de Dom Feliciano, na Cidade de Camaquã, RS, após 

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

que fosse lido pedido de  informações de número Seis de Dois Mil e Dezenove assinado pelo 

Senhor Vereador Tiago André Szortyka  que  pede informações sobre contratos efetuados pelo 

Senhor Presidente da Câmara na área de publicidade, após discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Após intervalo Regimental, o Senhor Presidente passou para a Hora do Grande 

Expediente, pela ordem de inscrição e primeiro Vereador a Fazer uso da palavra foi o Senhora 

Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e convidou para as festas que acontecerão 

nos próximos finais de semana, e lembrou que no dia seguinte a presente sessão haveria mesa 

redonda junto a Rádio São José do Patrocínio, onde os Vereadores iriam debater com mais 

tempo os problemas de Dom Feliciano. Próximo Vereador a fazer uso da palavra, foi o Senhor 

Vereador Celso Roberto Jeske o qual saudou a todos e comentou sobre a homenagem que será 



prestada ao Senhor Ely Guterres Ribeiro, dizendo que o mesmo é muito merecedor. Próximo 

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

saudou a todos e disse que queria agradecer a Administração Municipal, por ter atendido o seu 

pedido, para a construção de uma ponte, próximo à residência da família Birreique, a qual há 

muito tempo esperava. Pediu que a administração Municipal desse uma olhada em alguns 

trechos de estradas que estão precisando de atendimento. Cumprimentou a Administração 

Municipal pela realização do calçamento da Rua Travessa Argentina. Próximo Vereador a Fazer 

uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei Iaroszewski o qual saudou a todos e comentou 

sobre sua presença em festas no interior do Município, e disse que pretende participar do 

programa junto a Rádio São José do Patrocínio.  Disse que em breve, estaremos tendo audiência 

com deputados junto a Assembleia Legislativa, em busca de recursos para Dom Feliciano. 

Agradeceu aos vereadores que apoiaram sua iniciativa de homenagear o Senhor Ely Guterres 

Ribeiro. Lembrou que o dia quinze de julho é o dia do Jovem Rural.  Próximo Vereador a fazer 

uso da palavra foi o Senhor Vereador Osvair Alves da Silva, o qual saudou a todos e 

cumprimentou a comunidade de Filipa Noronha pela bela festa realizada.  Comentou sobre a 

homenagem ao Senhor Ely Guterres Ribeiro, dizendo que o mesmo é merecedor. Próximo 

Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador, Filipe Torres Guimarães, o qual saudou 

a todos e fez o convite para que as pessoas participassem da inauguração do Centro de 

Convivência e Inclusão de pessoas com necessidades especiais que acontecerá na próxima 

quarta feira. Convidou para o evento que será realizado no próximo fim de semana, pelos 

jeepeiros, tanto a trilha, como o Jeep Cross, cumprimentou a Administração Municipal pela 

construção do Calçamento da Rua Travessa Argentina. Próximo Vereador a fazer uso da palavra 

foi o senhor Vereador Luiz Waclau Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e comunicou 

que a Administração Municipal, abriu processo seletivo para contratação de trabalhadores, os 

interessados devem procurar mais informações junto a Prefeitura Municipal. Próximo Vereador 

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

disse que queria convidar para os eventos que serão  realizados em Dom Feliciano, disse que o 

tempo é pouco, por isto irá se pronunciar  em outra oportunidade. Nada maios havendo a ser 

tratado o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrado a presente ata que 

após lida discutida votada e aprovada vai assinada pelo Presidente e Pela Secretária. Sala das 

Sessões Quinze de julho de Dois Mil e Dezenove. 
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