
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, RS. DO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2019. 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e 

trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, no Plenário José 

Domagala, realizou-se a quinquagésima nonagésima oitava Sessão Ordinária Câmara Municipal 

de Vereadores, 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 cópia da ata do dia  dois de dezembro 

do corrente, 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 Secretaria da Mesa Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, procedesse à leitura 

do oficio de número duzentos de origem do Poder Executivo Municipal.  Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do convite da Escola Municipal Catulino Pereira da 

Rosa. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura de convite 

encaminhado a Câmara, pela direção da Escola Municipal Santa Terezinha. Prosseguindo o 

Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do Projeto de Lei de número noventa e oito, 

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

três mil trezentos e vinte reais e cinquenta e três 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 nove de dois mil e dezenove, de origem do poder executivo Municipal, o qual abre 

Crédito Suplementar no Valor de Cento e Trinta e Quaro Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais 

e Dezoito Centavos junto a Secretaria Municipal de Educação, o qual após sua discussão e 

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

lido requerimento assinado pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual 

propõe a concessão por parte da Câmara Municipal de Vereadores, o titulo de Cidadão Dom 

Felicianense, ao Pastor Geraldo Antônio da Silva e sua esposa Dira Santos da Silva, pelos seus 

serviços prestados a Comunidade de Dom Feliciano, 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 cem, de dois mil e dezenove, o qual autoriza a Administração Municipal a 

contratar servidores temporariamente. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse 

feito a leitura do projeto de lei de número cento e um, de dois mil e dezenove de origem do 

Poder Executivo Municipal o qual autoriza a contratar servidores temporariamente, o qual ficou 

tramitando na Casa. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura do 

Projeto de Lei de número o cento e dois, de dois mil e dezenove de origem do Poder Executivo 

Municipal, o qual altera cargos previstos na lei de número três mil e quarenta e Seis, de dois mil 

e treze, que trata do quadro dos servidores municipais. Prosseguindo o Senhor Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei de numero cento e três de dois mil e dezenove 

de origem do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza a exploração de transporte coletivo 

por ônibus, na zona urbana da cidade, o qual ficou tramitando na Casa. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei de número cento e quatro de dois 

mil e dezenove de origem do poder executivo Municipal, o qual inclui disposição na Lei de 

número três mil e quarenta e seis, de dois mil e treze, que trata do Quadro dos Servidores 

Municipais, o qual ficou tramitando na casa. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que 

fosse feita a leitura da Indicação de número cinquenta, de dois mil e dezenove, assinada pelo 

Senhor Vereador Osvair Alves da Silva, a qual solicita providencias por parte do Poder 



Executivo Municipal, no sentido de recuperar estradas localizadas no interior do Município, a 

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

solicitou que fosse feita a leitura da indicação de número cinquenta e um, de dois mil e 

dezenove, assinada pelo senhor Vereador Darlei Iaroszewski, a qual solicita providencias por 

parte da Administração Municipal no sentido de recuperar estradas localizadas na localidade 

denominada de Gaspar Simões, após sua discussão foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo 

o Senhor Presidente solicitou que fosse lido Pedido de Providenciais de número sessenta, 

assinado pelo Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual solicita que a administração 

municipal, tome algumas providencias no sentido de minimizar os prejuízos que os agricultores 

de Dom Feliciano estão sofrendo, em razão da grande estiagem, após sua discussão e votação 

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

leitura do Pedido de Providencias de número sessenta e um, de dois mil e dezenove, assinado 

pelo Senhor Vereador Pablo Cesar Freitas Campelo, o qual solicita que a Administração 

Municipal providencie no sentido de assinar um Decreto de situação de emergência, em razão 

da falta de chuva que está acontecendo em Dom Feliciano. Após sua e discussão e votação foi 

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

do pedido de providenciais de número cinquenta e nove de dois mil e dezenove, assinado pelo 

senhor Vereador Cristiano José Studzinski, o qual pede providencias por parte da administração 

municipal, no sentido de decretar situação de calamidade, em razão da grande falta de chuvas  

que está acontecendo, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feito a leitura de Moção de Repúdio a ser 

encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, contra os projetos 

encaminhados pelo Senhor Governador do Estado, que tem por finalidade modificar o Estatuto 

de parte dos Servidores Estaduais, bem como alterar o Regime Previdenciário de outros 

servidores, após sua discussão e votação foi aprovada por unanimidade.  Prosseguindo o senhor 

Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para que os senhores vereadores 

apresentassem as chapas para a eleição da Mesa Diretora da Câmara para o ano de dois mil e 

vinte. Reabertos os trabalhos o Senhor Presidente informou que foram apresentadas duas 

chapas: Uma chapa constituída: para Presidente, Vereador Celso Roberto Jeske, para Vice 

Presidente, Vereadora Ana Claudia Lesniki, para Secretário Vereador Cristiano Jose Studzinski 

e para Tesoureiro o Vereador Osvair Alves da Silva; e a segunda Chapa assim composta; para 

Presidente Vereador Cristiano José Studzinski, para Vice-presidente, Vereador Felipe Torres 

Guimarães, para Secretário Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski e para Tesoureiro  

Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo. Após a apresentação e leitura das duas chapas, foi 

constatado que o Vereador Cristiano Jose Studzinski estava inscrito nas duas Chapas, tendo o 

Senhor Presidente questionado ao mesmo em qual delas ele iria permanecer, momento em que o 

Vereador Cristiano José Studzinski manifestou seu interesse em permanecer na chapa a qual ele 

estava na condição de candidato a presidente, pedindo a retirada de seu nome da outra chapa. 

Prosseguindo o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Celso Roberto Jeske que substituísse o 

cargo vago em sua Chapa. Ato contínuo, o Vereador Celso Roberto Jeske pediu a retirada de sua 

Chapa. Prosseguindo o Senhor Presidente colocou em votação a Chapa única, composta pelos 

Vereadores Cristiano José Studzinski, Felipe Torres Guimarães, Luiz Waclaw Lempek 

Maliszewski e Pabllo Cesar Freitas Campelo. Após a votação e apuração dos votos foi 

constatado que a chapa obtivera a seguinte votação: quatro votos favoráveis, dois votos 

contrários e três abstenções, tendo o Presidente, após ser efetuada a consulta a Assessoria 

jurídica, foi declarado eleita à chapa, com a seguinte constituição: Presidente o Senhor Vereador 

Cristiano Jose Studzinski, para Vice-Presidente o Senhor Vereador Felipe Torres Guimarães, 

para Secretário o Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski e para Tesoureiro o 



Senhor Vereador Pabllo Cesar Freitas Campelo. 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 Celso Roberto Jeske, o qual saudou a todos e comentou 

sobre os acontecimentos que levaram a eleição da Mesa Diretora, para o ano de dois mil e vinte, 

cumprimentou o novo Presidente eleito o Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinsk, e desejou a 

ele boa sorte no comando da Câmara Municipal, e disse não fazer parte deste tipo de politica, 

que já esta ultrapassada. 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 as pessoas que 

colaboraram com os trabalhos que o levaram a Presidência da casa, principalmente os membros 

de sua chapa, disse que pretende fazer um bom trabalho para que aconteça um bom 

entendimento entre os poderes Executivo e legislativo. Próximo Vereador a fazer uso da 

palavra, foi o Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que houve uma 

pressão muito forte em relação à eleição da nova mesa diretora da Casa.  Próximo Vereador a 

fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Osvair Alves da silva, o qual apresentou varias 

informações sobre os recursos da Câmara Municipal, comparando as despesas efetuadas no ano 

de dois mil dezessete, em relação ao ano de dois mil e dezenove, e teceu muitas críticas a 

maneira em que estão sendo usados os recursos da Câmara Municipal. E disse que espera que o 

novo presidente faça um pouco mais de economia.  Disse que estamos chegando ao final do 

ano, e que é o momento de todos desejarmos um bom natal e um bom ano novo a todos. 

Comentou sobre a estiagem que está prejudicando muito a produção rural de Dom Feliciano. 

Disse que para se conseguir as emendas parlamentares não há necessidade de ir até Brasília, 

para que os deputados mandem recursos para o Município. Comentou sobre a estrada que vai 

para Encruzilhada do Sul. Disse que com a disputa eleitoral, quem perde é o povo. Disse que 

tem boa relação com todas as autoridades do Município, mas que o seu trabalho é sempre em 

favor do povo. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz Waclaw 

Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que queria saudar os atletas de Dom 

Feliciano, os quais ganharam o campeonato que aconteceu neste ultimo o fim de semana, 

elogiou a participação dos pais, algo muito importante para estimular os alunos que são os 

atletas, destacou a importância dos professores e treinadores destes alunos. Comentou o evento 

promovido pela Brigada Militar, que foi o reconhecimento da participação das autoridades e da 

comunidade, quando da presença da Segurança em Dom Feliciano, após o assalto a banco que 

aconteceu em nossa cidade. Comentou sobre as emendas parlamentares que tem conseguido, 

para ajudar ao Hospital São Jose, recursos estes frutos de seus pedidos junto ao Deputado 

Federal Marlon Santos. Disse que das suas emendas impositivas está destinando parte delas para 

que a Administração Municipal Construa uma Cobertura em frente à Unidade Básica de Saúde, 

para servir de abrigo a população, em dias de chuvas ou de sol forte, bem como a construção de 

um banheiro, que servirá a população. E a outra parte está destinando para que a paroquia possa 

construir um memorial para a colocação dos restos mortais dos padres que estão sepultados no 

cemitério local. Comentou sobre a proposição de que a Câmara Municipal conceda o título de 

cidadania em favor do Pastor Geraldo Antônio da Silva e da Senhora Diva dos Santos da Silva, 

em razão dos seus trabalhos prestados para a comunidade de Dom Feliciano. Disse ainda que 

está fazendo um levantamento de dados para encaminhar a esta Casa o pedido de concessão de 

Título de Cidadania ao Padre Thomaz o Pároco local, o qual também tem realizado um grande 

trabalho em favor da nossa população. Falou sobre a homenagem que acontecerá nesta casa, no 

dia dezenove de dezembro próximo, quando a Escola Estadual de Ensino Médio, estará 

completando noventa anos. Agradeceu aos colegas pela colaboração para que pudesse realizar 

um trabalho de forma harmônica, com diferenças politicas, mas todos voltados para o bem da 

comunidade. Agradeceu aos servidores da casa, dizendo que todos muito ajudaram a conduzir 



os trabalhos durante o período que esteve na Presidência da Casa. Ao finalizar desejou a todos 

um bom natal e um bom ano novo, dizendo que no próximo estará sempre a disposição de 

todos. Próxima Senhora Vereadora a fazer uso da palavra foi à senhora Vereadora Ana Claudia 

Lesnik, a qual saudou a todos e disse que está muito surpresa com a politica, dizendo que aquilo 

que é combinado hoje, amanha já não vale mais. Dizendo que em dois mil e dezessete foi 

combinado foi feito um acordo, e que hoje as pessoas não querem mais cumprir o que foi 

combinado. Disse que tem vereadores que prometeram muito na campanha e que hoje os 

eleitores estão cobrando. Disse que quando o Vereador Osvair Alves da Silva foi presidente, 

realizou muitas obras em favor da comunidade e que quer ver como vai ser o trabalho do novo 

presidente desta Casa. Disse que o dia de hoje vai ficar marcado em sua história politica.  Disse 

que está tranquila, porque o seu Partido sempre cumpre com o que promete. Disse que não tem 

como separar a vida particular da vida politica, pois quem faz o que estão fazendo na politica de 

Dom Feliciano, nunca foi visto aqui na Câmara, mas que somente o tempo dirá o que vai 

acontecer. Disse que o seu partido é grande e vai continuar assim mesmo com todos estes 

acontecimentos. Convidou a todos para participarem de uma ação de natal que o seu Partido 

estará promovendo no dia de amanha, junto ao Bairro São Francisco. 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 Secretaria. Sala das 

sessões aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. 
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