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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

035ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 
 

1) PREÂMBULO 
 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Alto Feliz, realizada no dia 14 de maio de 2014, às 

19 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo 

Vereador Geraldo Fuhr, eleita 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 se procedeu a leitura da ata nº 034, sendo 

posta em votação e aprovada por unanimidade.  

 
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

 
EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº 

018/2104 resposta aos requerimentos nº 17 e 18/2014. Prot. nº 019/2014 

encaminha tabela dos valores dos padrões de vencimentos das categorias 

funcionais do Município de Alto Feliz. ORADORES INSCRITOS: Vereadora 

Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes, referente às 

respostas dos requerimentos, deixa claro que quer receber por escrito os 

pedidos feitos. O que receberam foi passado, mas o que foi gasto não recebeu. 

Espera até segunda-feira tais providencias. Refere que participou da reunião 

sobre indústria e comercio na semana passada, organizada pelo Secretário da 

Fazenda, elogia o trabalho dele, mas se preocupa e concorda com as pessoas 

do comércio, pois tais questionam que as licitações estão sendo feitas fora do 

município, uma vez que poderiam ser feitas dentro do município. Pede ajuda 

aos colegas para ver junto ao Executivo para ajudar o comércio local. Sobre a 

viagem do Prefeito e do Marcelo Sauthier para Brasília, lastima que não 

deixaram o Vice-Prefeito responsável pela Prefeitura. Comenta que no sábado, 

ela e o Vereador Nestor participaram da reunião em Farroupilha, o Prefeito 
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também estava presente, conversam com o Governador Tarso, sobre o asfalto, 

foi passado que a brita está sendo comprada, ele lhes passou que está 

demorando, pois dessa vez quer começar e terminar, evitando qualquer 

problema. A princípio está tudo encaminhado. Reitera que tentou falar com o 

Vereador Geraldo, mas não conseguiu ligação. ORDEM DO DIA: Verificado 

novamente o quorum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na 

discussão e votação de 01 (um) Projeto de Resolução do Poder Legislativo e 04 

(quatro) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Resolução nº 

001/2014 – “Abre Crédito Suplementar por anulação de dotação no valor 

de R$ 45.000,00”. Depois de lida a resolução, 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 a resolução foi posta em discussão. O Vereador 

Geraldo acredita que deve ser terminada a obra. Reitera que tem empresas no 

município que tem capacidade para participar da obra. A Vereadora Ligia parabeniza a 

iniciativa do Vereador Geraldo, pois já comentou várias vezes que o acesso está 

péssimo. Frisa que seja bem divulgado, e se tiver três empresas registradas, além da 

construção que o material também seja comprado dentro do Município. Posto em 

votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 022/2014, de 09 de 

maio de 2014. (Autoria Poder Executivo) – Abre Crédito Especial 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. A 

Vereadora Ligia questiona o projeto, que não entendeu quem faria hora extra 

nesta Secretaria. A Vereadora Lourdes indagou que talvez a servente da saúde 

que faz a limpeza. A Vereadora Ligia mencionou que a servente é lotada na 

saúde. O Vereador Geraldo coloca que a funcionária seria a Deizer. A 

Vereadora Suzana comenta que a Deizer mandou avisá-la que ela precisa fazer 
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hora-extra, pedindo para que aprovem o projeto. Posto em votação foi aprovado 

por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 023/2014, de 09 de maio de 2014. 

(Autoria Poder Executivo) – Altera a Lei Municipal nº 987, de 10 de abril de 

2014, que autorizou o Poder Executivo a aderir ao Programa Mais 

Médicos. 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. O Vereador Geraldo afirma achar 

estranho porque veio por primeiro R$ 500,00 (quinhentos reais) e agora esse 

aumento do valor para R$ 800,00 (oitocentos reais), questiona porque não foi 

colocado logo. O Vereador Bertilo afirma que o projeto mais médicos não é de 

graça, tem custos. A Vereadora Ligia reforça as colocações dos colegas, e 

pede que seja o último projeto. Reitera que não entende porque foi inscrito o 

Município, se teria necessidade. O Vereador Bertilo menciona que para o 

município participar só precisaram ir em duas reuniões, mas não levantaram a 

questão que iria ser abatido o valor do repasse. O Vereador Geraldo mencionou 

que constava no jornal que a Bruna Somagal que conseguiu. A Vereadora 

Suzana refere ao programa que é muito bom, só que tem pessoas decisivas no 

Posto que foram participar das reuniões, para ver se isso era prioridade para o 

Município. O Vereador Bertilo refere o caso da Petrobras que muitas coisas 

também não foram esclarecidas. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 024/2014, de 09 de maio de 2014. 

(Autoria Poder Executivo) – Altera a Lei Municipal nº 990, de 17 de abril de 

2014. 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 relembra que na 

sessão que veio o projeto, foi pedido vistas para ser analisado, mas foi feito 

uma extraordinária. Não veio muitos dados referentes aos valores dos padrões, 
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mas hoje tem a tabela. Menciona que o projeto foi feito atropelado e votado 

atropelado. Por isso, se absteve do voto. A Vereadora Suzana questiona se os 

valores estão sendo rebaixados. O Vereador Bertilo explica que não foram 

rebaixados, foi mudado os números dos padrões. A Vereadora Suzana 

menciona que vai se abster do voto, pelo fato de não ter concordado com o 

projeto na primeira vez. Posto em votação foi aprovado por seis votos à favor, 

tendo 2 abstenções. PROJETO DE LEI Nº 025/2014, de 09 de maio de 2014. 

(Autoria Poder Executivo) – 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. A Vereadora Ligia 

questiona o projeto sobre aonde será aplicado tal valor. O Vereador Geraldo 

também questiona tal informação e diz que a Secretaria da Saúde deveria estar 

presente para dar explicações. O Vereador Bertilo comenta que tinha que 

renovar o contrato do médico Marcos, é que o orçamento deveria ter sido feito 

mais, então a necessidade de ser feita a suplementação. Posto em votação foi 

aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo 

lê dois convites. Desde que está na presidência consultou os colegas e não 

renovou o contrato para continuar com a transmissão online, pois o valor era 

muito caro, coloca que hoje voltaram a transmitir por outro valor mais barato, 

menos da metade. Agradece o apoio dos colegas pela ajuda dada, a 

Associação Unidos Real, mas infelizmente foi desclassificado. Comenta que a 

Banda Instrumental vai participar em Teutônia no sábado, e menciona que já 

pediu para que seja feito um uniforme para a banda, mas até hoje nada. A 

Vereadora Suzana refere ao requerimento que encaminhou, pede um resumo 

de como vai ficar essas ruas. É um direito que temos. O Vereador Bertilo 

saudou todos os presentes, sobre o projeto da rua em frente a igreja, 

mencionou que seja feita uma reunião para decidirem o que vão fazer. Comenta 
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sobre um caso que o asfalto foi feito de novo sem ter necessidade. Comenta do 

asfalto Alto Feliz – Farroupilha. Convida os colegas para a festa da Igreja 

Evangélica. A Vereadora Ligia garante apoio ao asfalto da Rua Professor 

Benno Bohn. Relembra que há mais de um ano e meio está pedindo a 

contratação de um agrônomo. Pede que seja providenciada a inauguração da 

praça, pois já foi dada nome. Menciona o fato de que o município não está 

utilizando mais o material que estaria bom ainda, como por exemplo, os sofás 

do Gabinete do Prefeito. Reitera que há dois anos são enrolados, sobre a 

inauguração da escola nova, e até agora nada. Coloca que vai batalhar pelo 

asfalto até o fim. Por fim o Vereador Geraldo, apóia a iniciativa de ser feita uma 

reunião para resolver a situação do asfalto da rua em frente à igreja. 

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 

 
 


