
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

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

DEZOITO DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dezoito 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 de Dom 

Feliciano, no plenário Jose Domagala, sob a presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw 

Lempek Maliszewski, o qual invocando a proteção de Deus, deu por aberta à quinquagésima 

nonagésima sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Dom Feliciano, RS, 

e de imediato o Senhor  Presidente perguntou aos senhores e senhoras vereadores, se os mesmos 

possuíam copia da ata da Sessão do dia onze de novembro de dois mil e dezenove, 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 à leitura do oficio de número 

cento e noventa e três de dois mil e dezenove de origem do Poder Executivo Municipal o qual 

solicita a devolução do projeto de lei de número noventa e dois de dois mil e dezenove de 

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

feita a leitura do Projeto de Lei de número vinte e dois de dois mil e dezenove de origem do 

Poder Legislativo Municipal, o qual concede desconto sobre o pagamento do IPTU, assinado 

pelo Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo que ficou tramitando na Casa. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da indicação de número 

quarenta e oito 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 se implantar um serviço de atendimento as pessoas que sofrem em razão da sua 

dependência química, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade.  

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura de Indicação de número 

quarenta e nove, de dois mil e dezenove, assinada pelo Senhor Vereador Cristiano Jose 

Studzinski, a qual solicita que a Administração Municipal efetue um estudo no sentido de 

colocar algumas secretarias municipais em prédios próprios do Município, diminuindo assim as 

despesas mensais com aluguel, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

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

de número cinquenta e quatro de dois mil e dezenove, assinado pelo senhor vereador Osvair 

Alves da Silva, o qual solicita que a Administração Municipal efetue melhoria nas estradas do 

interior do Município, após sua discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número 

oitenta e oito de dois mil e dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, que abre crédito 

suplementar no valor de quatrocentos e noventa e sete mil trinta Reais e vinte 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 nove de dois mil e dezenove de origem do Poder Executivo Municipal 

que abre crédito suplementar no valor de trezentos oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e três 

Reais e noventa e dois centavos, em diversas Secretarias Municipais, após discussão e votação 

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

leitura do projeto de lei de número noventa de dois mil e dezenove de origem do Poder 

Executivo Municipal que autoriza a contratação de um servidor temporariamente, após sua 

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

que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número e noventa três de dois mil e dezenove de 

origem do Poder Executivo Municipal  que abre crédito suplementar no valor de quatrocentos e 



cinco mil Reais, junto a 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 numero noventa e quatro de dois mil e dezenove de origem do Poder 

Executivo Municipal que abre crédito especial no valor de duzentos e quarenta e três mil 

setecentos e cinquenta Reais, junto a 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 noventa e cinco de dois mil e dezenove de origem do 

Poder Executivo Municipal que abre crédito suplementar no valor de quatrocentos e quarenta e 

cinco mil setecentos e quatorze Reais e vinte e oito centavos, junto a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Rural e Urbana, 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 

noventa e sete de dois mil e dezenove de origem do Poder Executivo Municipal que autoriza a 

aplicação dos recursos oriundos do leilão do pré-sal, após sua discussão e votação foi aprovado 

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

de Repúdio ao Projeto do Governo do Estado que altera o Plano de Carreira do Magistério e da 

Previdência Estadual, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo 

o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura de Moção de apoio a EMATER/ASCAR, 

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 Tiago André Szortyka o qual saudou a 

todos e comentou sobre o bom trabalho, e em consequência o bom desempenho dos atletas de 

Dom Feliciano em eventos esportivos locais estaduais e até mesmo fora do Estado. Comentou 

sobre o salário de alguns servidores que estão abaixo do salário Mínimo. Falou sobre o grande 

evento que será realizado em Dom Feliciano, em comemoração ao seu aniversário, que é o 

movimento de passeio de bicicleta, dizendo que já está previsto para ser realizado no mês de 

abril do ano que vem. Cumprimentou o pessoal do CTG, pelo belo rodeio realizado. Comentou 

sobre ao atual safra de tabaco, dizendo que o seu transporte mais uma vez não vai ser feito pela 

estrada que nos liga a Encruzilhada do Sul, em razão das péssimas condições de trafegabilidade, 

disse que tem procurado as autoridades estaduais, mas de nada tem adiantado. Comentou sobre 

a questão da qualidade da água fornecida pela CORSAN de Dom Feliciano, RS, dizendo que o 

que falta para a empresa melhorar as condições da agua fornecida é apenas investimento de 

recursos.  Comentou sobre a questão da implantação do Gabinete Odontológico no Posto de 

Saúde na localidade do Faxinal. Comentou sobre a aquisição do novo R-Xs, para o Hospital São 

José. Disse da importância das autorizações de Fisioterapia, dizendo que tem algumas pessoas 

que necessitam mais que outras. Falou sobre a questão da implantação dos serviços de pediatria. 

Comentou sobre a questão do trabalho das lideranças politicas de Dom Feliciano. Próxima 

Vereadora a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, a qual saudou a 

todos e disse que a sua bancada não vai apoiar o governador do estado em questões que não 

concorda, dizendo que seu partido está tentando marcar audiência com o Senhor Governador, 

para tratar pessoalmente sobre os problemas da comunidade. Comentou sobre um veículo que 

foi doado pelo estado para o Município de Dom Feliciano. Comentou sobre os alugueis que a 

Administração está pagando, Comentou sobre os problemas que existem na área da educação e 

da agricultura. Disse que com todos os problemas que enfrenta, entende que vale a pena fazer 

politica em favor da comunidade. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual saudou a todos e disse que queria elogiar a Secretaria 

da saúde pelo bom trabalho realizado, mas disse que os problemas das filas existentes junto a 

Unidade Básica de Saúde, precisam de uma solução.  Elogiou o Setor de obras pelo trabalho que 

estão realizando. Disse não entender o fato de  o Secretario de obras sair de ferias após tantos 



dias de chuva. Disse estar em busca de novas emendas parlamentares em favor de Dom 

Feliciano, disse que mesmo enfrentando criticas, vai continuar trabalhando em favor da 

população. Comentou sobre os acontecimentos que envolvem a politica, em razão das eleições 

que acontecerão no ano que vem. Comentou sobre os aluguéis que a prefeitura está pagando. 

Falou dos equipamentos que estão com problemas, por falta de recursos. Comentou sobre a 

questão da direção da ASDONF. Falou sobre os recursos das emendas parlamentares que os 

deputados de seu partido estão enviando para ser utilizado nas obras de interesse do Município. 

Comentou sobre a falta de recursos do Estado para a estrada estadual. Comentou sobre o 

trabalho da comissão de pareceres a qual tem liberado todos os projetos que são enviados a esta 

Casa.  Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei Iarosewski, o qual 

saudou a todos e disse que mais uma vez iria comentar sobre a qualidade da água que é 

distribuída em Dom Feliciano, pela CORSAN, que não é das melhores. Disse que esteve em 

audiência com a Direção da empresa, para buscar alguma solução.  Disse ter participado de 

audiência com as autoridades do DAER, para tratar das condições da Estrada Estadual que liga 

Dom Feliciano a Encruzilhada do Sul.  Parabenizou os Conselheiros Tutelares, que hoje 

comemoram o seu dia. Comentou sobre as melhorias que estão sendo realizada nas escolas 

Municipais. Falou sobre a importância do Centro de Reabilitação. Comentou sobre a questão 

das filas existentes na Unidade Básica de Saúde, nos dias de marcação de consultas. Elogiou a 

presença de um pediatra para atender as crianças de Dom Feliciano. Comentou sobre a questão 

da atual safra de tabaco, que segundo informações que tem recebido as noticias não são as 

melhores. Falou dos pedidos que são feitos ao poder publico Municipal.  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 o caso dos professores que estão reivindicando os seus direitos, dizendo 

que sempre votou a favor dos mesmos, porque eles estão defendendo os seus direitos. Disse que 

sua bancada está marcando uma audiência com o Governador do Estado, para tratar da estrada 

que liga Dom Feliciano a Encruzilhada o Sul.  Comentou sobre as diárias que alguns vereadores 

estão recebendo em razão de suas viagens para fora do Município, dizendo que entende que os 

valores são muito altos. Comentou sobre trechos de estradas do interior que estão precisando de 

reparos. Falou das filas de pessoas para marcar consultas na Unidade Básica de Saúde, disse que 

falou com a Secretaria, a qual demonstrou interesse em encontrar uma solução. Comentou sobre 

um prédio que está abandonado o qual poderia servir para abrigar pessoas que não tem onde 

morar. Comentou sobre o quadro politico de Dom Feliciano, dizendo que no próximo ano 

teremos novas eleições, mas os debates já estão começando, o que é normal. Disse que todos os 

prefeitos ou vereadores que se elegem, querem fazer um bom trabalho, mas que nem sempre 

conseguem, ou por falta de recursos ou por outro motivo. Disse que sempre procurou trabalhar 

com diálogo tanto com os colegas, bem como com os adversários. Disse que quem escolhe os 

eleitos são os eleitores. Próximo vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz 

Waclaw Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que queria convidar a todos para 

prestigiarem o esporte no próximo fim de semana, onde haverá competições em diversas 

categorias. Saudou a criação da associação dos pais dos alunos que participam do esporte em 

Dom Feliciano, disse que enquanto o aluno está participando do esporte, esta no bom caminho. 

Saudou os Conselheiros Tutelares pelo seu dia que é comemorado nesta data. Disse que através 

da assessoria jurídica da Câmara, está entrando com uma ação na justiça, contra a CORSAN, 

dizendo que só marcar audiência com os dirigentes da empresa não é o suficiente.  Agradeceu o 

apoio recebido dos colegas, no sentido de aprovar a moção de repudio ao projeto do Governo do 

estado, que vem para prejudicar o magistério Estadual. Falou da distorção que está acontecendo 

com o Salário dos Servidores estaduais, onde tem gente que tem altos salários, mas o 

Governador do Estado quer prejudicar apenas os Professores. Elogiou a indicação do Vereador 



Cristiano José Studzinki, a qual trata dos altos valores de alugueis que a Administração está 

pagando mensalmente. Disse que todos os senhores vereadores estão trabalhando para o bem do 

Município. Nada mais havendo ser tratado, a sessão foi encerrada da qual foi lavrada a presente 

ata que após lida discutida votada e aprovada vai assinada pelo Presidente e pela Secretaria, sala 

das sessões dezoito de novembro de dois mil e dezenove. 

 

LUIZ WACLAW LEMPEK MALISZEWSKI    ANA CLAUDIA LESNIK 

       PRESIDENTE                          SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


