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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

032ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto 

Feliz, realizada no dia 09 de abril de 2014, às 19 horas, na sede da Câmara 

Municipal de Vereadores, presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o 

exercício de 2014. A sessão foi aberta com o quórum mínimo exigido para 

realização do ato, eis que presentes os (09) nove vereadores eleitos. Logo após, 

procedeu-se a leitura da ata nº 030, sendo posta em votação e aprovada por 

unanimidade, após as correções solicitadas. Em seguida seguiu-se a leitura da ata 

nº 31, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade. Após o Presidente 

solicitou que o líder de cada bancada se manifesta-se: PT – Ligia Maria Schneider 

Dewes, PDT – Nestor Canísio Jotz, PMDB – Germano Klagenberg, PSDB – Bertilo 

Pedro Müller. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 

35/2014 – Encaminha Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE. 

ORADORES INSCRITOS: Vereador Bertilo Pedro Muller saudou a todos os 

presentes, reitera que vão ter projetos bons e pede que seja divulgado na íntegra, 

dá uma breve explicação sobre os mesmos e pede ajuda aos colegas para 

aprovarem os projetos. Relata aos colegas a notícia da Concresul, que a FEPAM 

negou, pois é impossível instalar um britadouro na Boemia, então está liberado 

para fazer o asfalto com a brita comercial. Comenta que o Deputado Boessio junto 

com os Deputados Geovani Feltes, Lucas Redecker e o Santini estão marcando 

uma reunião na Casa Civil. Espera que o asfalto se concretize. ORDEM DO DIA: 

Verificado novamente o quorum, passou-se a observar a ordem do dia, que 
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consiste em cinco (05) Projetos de Lei do Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 

015/2014, DE 02 DE ABRIL DE 2014. Autoriza o Poder Executivo a efetuar 

contratação de pessoal, em caráter temporário, por excepcional interesse 

público. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a 

decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Nestor, que 

afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o 

projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia disse ser a favor do projeto e 

frisa a melhoria no salário das atendentes de creche, das monitoras e das 

professoras, pois se isso não acontecer iremos perder mais funcionários e lamenta 

tal situação. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI Nº 016/2014, DE 02 DE ABRIL DE 2014. Autoriza o Poder Executivo a 

aderir ao Programa Mais Médicos, à concessão de bolsa auxílio moradia e 

bolsa auxílio alimentação e a abrir crédito adicional especial. Inclui o 

Programa nas Leis Municipais nº 959/2013, nº 960/2013 e nº 963/2013. Dá 

outras providências. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora 

solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador 

Nestor, que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. 

Logo após o projeto foi posto em discussão, tendo o Vereador Geraldo 

parabenizado o Executivo pelo projeto como também a Secretaria da Saúde. Posto 

em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 018/2014, DE 02 

DE ABRIL DE 2014. Altera a Lei Municipal nº 165, de 27 de junho de 1996, com 

a extinção e criação de cargos em comissão e respectivas funções 

gratificadas. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a 

decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Nestor, que 

afirmou que o mesmo fora aprovado por 2 votos à favor e 1 contra pela comissão. 

Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia lamenta o envio de 
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projetos quando os mesmos querem enganar bobos, comenta que no projeto 

consta que vão ser extintos 31 (trinta e um) vagas, e no quadro são 28 (vinte e 

oito), já tem um erro. Sobre os cargos que estão sendo extintos hoje só são 

ocupados cinco ou seis, vão ser extintos 31 (trinta e um) cargos e só são criados 

outros 7 (sete), se contarmos são criados 18(dezoito) e não 7(sete). Na verdade 

estamos tirando 6(seis) e criando 18(dezoito) cargos novos. Complementa a falta 

de dados sobre o valor dos FG. Mencionou também a falta do envio do impacto 

orçamentário e reitera que não receberá mais projetos fora do prazo e sem o 

impacto orçamentário. Por fim pede vistas ao projeto. O Vereador Nestor coloca 

que foi contra na comissão e relata que também não recebeu o impacto 

orçamentário, pede vistas ao projeto. A Vereadora Suzana disserta aos demais que 

tal projeto foi estudado e calculado, mas não se chega ao denominador comum, 

reitera a fala da colega Vereadora Ligia que a gente entende mais não tudo. Pede 

aos colegas que expliquem. Parabeniza os demais projetos que vão auxiliar e 

beneficiar o Município, mas lamenta sobre este projeto. O Vereador Bertilo coloca 

que foi buscar junto a Prefeitura o impacto orçamentário, e devido a falta de tal 

documento também concorda com as vistas, mas devido a extrema urgência do 

projeto menciona a sessão extraordinário para aprovar o projeto. O Vereador 

Geraldo aceita as vistas. PROJETO DE LEI Nº 019/2014, DE 02 DE ABRIL DE 

2014. Altera valores de vencimento da Lei Municipal nº 165, de 27 de junho de 

1996, Plano de Carreira dos Servidores. Reclassifica padrões de vencimento 

de categorias funcionais e cargos em comissão. Dá outras providências. 

Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da 

comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Nestor, que afirmou que 

o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi 

posto em discussão, tendo o Vereador Nestor dito ser a favor do projeto, mas lhe 
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chamou a atenção que alguns vão ganhar aumento e outros não, coloca que 

deveria ser padrão. Menciona que os funcionários que não ganharam aumento que 

ganhem também. O Vereador Geraldo responde ao colega que foi procurar o 

Prefeito e foi lhe dito que vai ser dado nas próximas sessões. A Vereadora Ligia 

coloca que fica feliz pelo aumento, não era o pretendido que queriam mais, e expõe 

a briga que foi nesses últimos meses pelo aumento, principalmente para os 

motoristas e atendentes da creche, pois estava muito defasado. Explica que não é 

contra o funcionário que irá ganhar um aumento de R$ 388,00 ele merece, mas que 

fica chateada que uma tia de creche vai ganhar R$ 95,00 de aumento e a servente 

R$ 83,00, acha um valor muito grande de aumento. Lamenta que foi deixado de 

fora auxiliar de consultório dentário, eletricista, recepcionista, professor e agentes 

de saúde, em vista disso, procurou o Prefeito e ele mencionou que nos próximos 

meses vai ser enviado um projeto que incluirá estes funcionários. O Vereador 

Bertilo explica que também procurou sobre incluir os funcionários que faltaram. 

Coloca que os professores ganharam um aumento em 2009. Sobre o projeto é a 

favor. O Vereador Geraldo reitera a importância do projeto e é a favor, pois os 

valores estavam muito defasados. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2014, DE 02 DE ABRIL DE 2014. Abre crédito 

suplementar no orçamento municipal vigente. Depois de lido o projeto, bem 

como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através 

de seu relator, o Vereador Nestor, que afirmou que o mesmo fora aprovado por 

unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em 

votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora 

Ligia cumprimenta todos os presentes e expôs a importância da participação da 

população. Comenta que deu-se início a manutenção da estrada do Canto Schutz e 

agradece. Coloca sobre os projetos virem com as palavras urgência, urgentíssima 
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e foi buscar informações, e estas palavras só podem ser usadas em caso de 

extrema necessidade. Sobre as convocações das extraordinárias deve partir do 

Presidente. Sobre o projeto dos cargos não vê a necessidade de uma 

extraordinária uma vez que a maioria dos cargos não estão sendo ocupados. 

Coloca sobre o asfalto que até então eram só mais três e fica feliz que mais 

pessoas estão ajudando na reta final. Explica que o laudo da Fepam saiu e nele 

consta como indeferida a licença da pedreira, então não precisa instalar um britador 

que iria demorar muito então a Concresul entrou com um pedido de aditivo para 

comprar a brita. Explica que marcaram para o dia 28 de abril com o Governador 

Tarso para marcar o reinício da obra. Menciona ainda que não está mais nas mãos 

de nenhum deputado e o que estava nas mãos deles, em relação ao asfalto, era 

um decreto que constava quais os municípios que teriam urgência em obra, e 

nesse decreto foi colocado a compra da brita e o nosso município foi contemplado 

e esse decreto foi aprovado pelos deputados. Por fim, relata que o uso dos carros 

públicos está irregular, pois tem pessoas indo para casa, como também 

poderíamos considerar desvio de função de alguns funcionários. O Vereador Bertilo 

pergunta a colega a Vereadora Ligia o horário dessa reunião. Explica que é PSDB 

pelo asfalto, e trocou de partido por causa disso, espera que continue a obra e seja 

finalizada. Agradece a presença do público. A Vereadora Suzana cumprimenta os 

presentes, indaga que estão aqui pois acreditam ainda na transformação. Menciona 

que no ano passado enquanto muitos não acreditavam mais no asfalto e não 

queriam mais saber dele, nós falamos que acreditávamos. Precisamos ficar firme 

nas nossas decisões porque senão não podemos transformar nossas atitudes em 

coisas boas, e precisamos transformar nossas atitudes em serviços para o bem, 

assim como estamos acreditando que aqueles funcionários que ficaram fora do 

aumento vão ganhar também, e vamos batalhar para isso acontecer. Estamos aqui 
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não por acaso e sim para resolver questões de uma maioria. Vamos acreditar em 

asfaltos, pois são cartões de visita do Município, em frente às igrejas e brigar por 

questões que são para o povo e não para particulares. Queremos acreditar em 

bons projetos que venham beneficiar crianças, jovens do nosso Município. O 

Vereador Geraldo elogia as colocações dos colegas sobre o asfalto. Menciona o 

asfalto do Morro Belo, e coloca que as pessoas não querem saber da onde vem o 

dinheiro querem saber do asfalto, e torce para que o asfalto saia para a população, 

pois é a vitrine do nosso Município. 

3) OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve ocorrências. 

4) ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 

cuja ata será assinada, após a devida aprovação do plenário, pelo Vereador 

Presidente e pelo Vereador 1º Secretário. 

 

GERALDO FUHR                                 MARIA LOURDES FROZI 

Presidente                                                     Primeira Secretária 


