
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

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

VINTE E UM DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e um 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 

Jose Domagala, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores, para a realização da 

Quinquagésima Nonagésima Quarta 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 a sessão e de imediato perguntou aos 

senhores e Senhoras Vereadores se os mesmos possuíam copia da ata da sessão ordinária do dia 

sete de outubro do corrente, os quais responderam que sim, prosseguindo o Senhor Presidente 

colocou a ata em discussão e votação a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o 

Senhor Presidente perguntou aos Senhores e Senhoras Vereadores se todos possuíam cópia da 

ata da sessão solene, os quais disseram que sim, de imediato o Senhor Presidente colocou  em 

discussão e votação a ata da sessão solene a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o 

Senhor Presidente solicitou que a Secretaria da Mesa Diretora, Senhora Vereadora Ana Claudia 

Lesnik, procedesse à leitura de Moção Honrosa em favor do Senhor Idio Wolowski, pelos seus 

serviços prestados em favor da comunidade, assinada pelo Senhor Vereador Cristiano Jose 

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

Senhor 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 implantação 

do corpo de bombeiros voluntários em Dom Feliciano, ficando o mesmo em tramitação na Casa.  

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito 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 

Credito Suplementar no valor de Seiscentos Setenta e Dois Mil quinhentos e Nove Reais, e 

Oitenta e Sete Centavos, em diversas Secretarias Municipais, após sua discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito 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 Setenta e Três Mil 

Cento Setenta e Nove Reais e Seis Centavos, em diversas Secretarias Municipais, após sua 

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

em Segunda votação o Projeto de atualização da Lei Orgânica do Município, juntamente com as 

suas Emendas, após discussão e votação o projeto de atualização da Lei Orgânica do Munícipio 

foi aprovado por oito votos favoráveis e um contra, já as Emendas foram todas aprovadas por 

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

Resolução de número três de dois mil e dezenove, o qual transfere a Sessão Ordinária do dia 

quatro de novembro do corrente ano, para o dia onze de novembro de dois mil e dezenove, após 

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

solicitou que fosse feito a leitura de Indicação de número quarenta e cinco de dois mil e 

dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, a qual pede que a 

Administração Municipal recupere uma ponte existente na localidade denominada de Campo do 

Umbu, após discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor 

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

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

informações ao Poder Executivo Municipal sobre uma máquina Budny, adquirida pelo 

Município, no ano de dois mil e quatorze, 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 quinze de dois mil e dezenove, assinado pelo Senhor Vereador, 

Cristiano Jose Studzinski, o qual pede informações ao Poder Executivo Municipal, sobre a feira 

realizada no Município, em prédio localizado na Rua Candido de Godoy, após sua discussão e 

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

feita a leitura da Indicação de número quarenta e seis de dois mil e dezenove, assinada pelo 

Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, a qual solicita que a Administração Municipal efetue 

melhorias em acesso a residências localizadas no Bairro São Francisco, após sua discussão e 

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

feita a leitura da Indicação de número quarenta e sete de dois mil e dezenove, assinada pela 

Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual solicita que a Administração Municipal construa 

uma quadra de futebol de praia nos fundos do Ginásio Municipal de esportes, após sua 

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

que fosse feita a leitura da Moção de Repúdio, contra o Projeto de Emenda a Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul, que tem por finalidade retirar da Constituição a obrigatoriedade 

de realização de plesbicito, para definir a venda das estatais, assinada pelo Senhor Vereador 

Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, a qual após discussão e votação foi aprovada por 

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

Informações de número dezesseis de dois mil e dezenove, assinado pelo Senhor Vereador 

Cristiano Jose Studzinski e pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual pede que o 

Poder Executivo Municipal envie informações para a Câmara Municipal de Vereadores, sobre 

uma pesquisa realizada no Município e divulgada pelo Senhor Prefeito Municipal, 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 Pabllo Cesar Freitas Campelo, o qual 

saudou a todos e disse que queria convidar a população para participar do final do campeonato 

de futebol, no ginásio de esportes, que acontecerá no dia vinte e sete do corrente. Disse que os 

atletas do judô estarão em Santa Catarina, no dia trinta de outubro representando o Município de 

Dom Feliciano. Parabenizou os comerciantes que se fizeram presentes a Sessão, dizendo que se 

eles trabalharem unidos serão sempre mais fortes. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o 

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

cumprimentar o Senhor Wanderlei Kenne, que é filho desta terra e que se tornou um grande 

empresário, lançando inclusive uma marca de relógio, produto que estará a venda para todo o 

mundo, dizendo que embora o mesmo não resida em Dom Feliciano há muito tempo, mesmo 

assim não se esquece de Dom Feliciano. Comentou sobre o campeonato de futebol que está 

sendo realizado em Dom Feliciano, que já é tradicional e continua sendo referencia na região. 

Falou sobre seu pedido para que a Administração Municipal coloque uma proteção nas escadas 

existentes no cemitério local, o que evitaria possíveis acidentes, principalmente com pessoas 

idosas. Comentou sobre a questão da CORSAN, dizendo que a qualidade da agua fornecida não 

é das melhores, e que os dirigentes estaduais, quando procurados prometem que vão tomar 

providencias, mas fica tudo só na promessa, e por esta razão estaremos entrando na justiça para 

tentar resolver esta questão. Comentou sobre a feira que foi realizada sem autorização do Poder 

Publico Municipal, dizendo que estes comerciantes vêm, vendem e levam os recursos para 

outros munícipios. Disse que esteve em Camaquã, em evento realizado pela Brigada Militar, 

onde aconteceu a troca de comando, e disse que ficou sabendo que um dos Policiais Militares 

que atua em Dom Feliciano, foi premiado como um dos melhores soldados da região, fato que é 

de grande importância para a nossa comunidade. Comentou sobre a realização da Sessão solene 

realizada pela Câmara Municipal para homenagear o Doutor Vitor Romagna Neto e a Doutora 

Sandra Thaines Lopes, homenageando assim dois médicos que realizam diariamente um grande 



trabalho em favor da população de Dom Feliciano. Falou sobre a Professora Andressa dos 

Santos Kepes que recebeu o premio de Professor Protagonista, oferecido pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. Pediu que os demais vereadores mantivessem contato com os 

Deputados de seus partidos, para que os mesmos interfiram junto ao governo do estado, para 

que o mesmo não prejudique os servidores estaduais, com o projeto de lei que está tramitando 

na Assembleia Legislativa, o qual pretende fazer economia retirando os direitos dos servidores 

estaduais. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Tiago André 

Szortyka  o qual cumprimentou a todos e  fez comentário sobre a votação da adequação da Lei 

Orgânica.  Comentou sobre a questão da estrada que liga Dom Feliciano ao Município de 

Encruzilhada do Sul, cujas autoridades Estaduais, não tomam as providencias necessária, para 

que a mesma tenha uma melhor conservação. Falou da questão das condições da agua fornecida 

pela CORSAN, e que embora muitas tentativas  foram feitas, nada se consegue, a direção da 

Companhia não toma as providencias  necessárias. Parabenizou os professores pelo seu dia que 

é dia quinze de outubro. Comentou sobre a questão dos esportes e dos eventos que são 

promovidos em Dom Feliciano. Disse que no Brasão do Brasil, tem de um lado um pé de café e 

do outro um pé de fumo, dizendo que este é um tema pra estudos.  Próxima Vereadora a fazer 

uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a todos e leu decisão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual determinou que o Senhor Clenio 

Boeira da Silva, Prefeito Municipal de Dom Feliciano, efetuasse a Demissão de Aline 

Kazanovski, do cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de licitação e contratos 

– CC3, atuando na Secretaria de Gestão Publica, por considera-la nepotismo. Comentou sobre a 

divulgação de uma pesquisa que foi realizada em Dom Feliciano, questionando se esta pesquisa 

foi custeada pelo poder publico ou por iniciativa particular. Comentou sobre diversos trechos de 

estradas do interior, que precisam de melhorias. Falou dos recursos de Emendas Parlamentares 

que tem vindo para a Administração Municipal. Falou sobre o programa outubro rosa, que é a 

prevenção do câncer de mamas, entre as mulheres.  Comentou sobre a sessão solene realizada 

pela Câmara Municipal, para homenagear o Doutor Vitor Romagna Neto e a Doutora Sandra 

Thaines Lopes. Próximo Vereador a Fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Celso Roberto 

Jeske, o  qual saudou a todos e disse que queria se manifestar sobre a Sessão solene que foi 

realizada pela Câmara para homenagear o Doutor Vitor Romagna Neto e a Doutora Sandra 

Thaines Lopes. Falou de trechos de estradas que estão em condições quase intransitáveis.  Falou 

sobre as obras do calçamento da Rua dos Imigrantes, que está parada há tanto tempo. Comentou 

sobre as atividades do dia das crianças que foram realizadas na comunidade de Santa Cecilia, 

juntamente com os demais componentes do Partido. Falou sobre a data de nove de dezembro 

que ultimamente tem passado sem nenhuma comemoração dizendo que é uma data muito 

importante, pois é o dia da criação do Município de Dom Feliciano, RS. Próximo vereador a 

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

disse que queria agradecer os colegas  Vereadores os quais aprovaram os seus pedidos, teceu 

comentário sobre a divulgação de informações, as quais informam a comunidade sobre os 

recursos que estão vindo para o Município de Dom Feliciano, mas estas informações não dizem 

que daqueles valores divulgados , tem uma parte  que gira em torno de Um Milhão de Reais, 

que são frutos do trabalho dos vereadores e dos Deputados do Partido dos Trabalhadores,  assim  

como de outros Partidos que não fazem parte do governo, dizendo que quando se divulga uma 

informação ela deve ser completa evitando assim a distorção da verdade. Disse que na próxima 

sessão devemos apresentar um pedido de informações, para que o Poder Executivo Municipal 

envie para esta Casa, uma relação contendo os valores individualizados, de quanto cada 

Deputado destinou em Emendas Parlamentares para Dom Feliciano. Comentou sobre os 

financiamentos efetuados pelo Município para a realização de obras, como a ponte localizada no 



inicio da Rua dos Imigrantes. Citou o caso dos assessores que mudaram de Partido, para 

acompanhar o Prefeito. Disse que o Partido dos trabalhadores, muito fez e vai continuar fazendo 

pelo Município. Comentou sobre o Decreto que determinou que o Setor de Obras, não trabalhe 

nas sextas-feiras, para fazer economia. Comentou sobre o grande número de prédios alugados 

pelo Município.  Disse de sua preocupação com a situação do Hospital São Jose. Comentou 

sobre a pesquisa que esta sendo divulgada a qual diz que a avaliação da Administração é muito 

alta, mas não é o que se vê quando se fala com as pessoas. Disse que na comissão de Parecer, 

não tem nenhum projeto aguardando parecer, o que prova que não estamos segurando os 

projetos. Elogiou o trabalho dos colegas, os quais sempre estão preocupados com o bem estar da 

comunidade. Falou de diversos trechos de estradas do interior o Município, que estão quase 

intransitáveis. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei 

Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que em breve ira a Porto Alegre para tratar de 

assuntos de interesse de Dom Feliciano, tais como o trecho da estrada que liga Dom Feliciano a 

Encruzilhada o Sul, disse que também vai  falar  com a diretoria da CORSAN.  Comentou sobre 

diversos trechos de estradas que estão necessitando de reparos. Falou da redução de horário dos 

servidores municipais, determinado pela Administração Municipal, dizendo que quem mais vai 

ser prejudicado é o agricultor. Falou de seu projeto de lei que cria o Corpo de Bombeiros 

Voluntários, que será muito importante para a nossa comunidade. Falou da necessidade de 

atendimento psiquiátrico na nossa comunidade, visto que existem muitas pessoas que 

necessitam deste tipo de atendimento. Disse que em breve estará em Brasília, em busca de 

recursos para o Município. Falou da questão do calçamento, daqueles que estão sendo feito e 

dos que ainda faltam. Falou da necessidade de uma melhoria nas condições da Capela Mortuária 

do Município. Disse que o Calçamento que foi feito na Rua Nove de Dezembro ficou muito 

bonito. 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 vinte e um de outubro de Dois Mil e Dezenove. 
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