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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
040ª 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 julho 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 039, sendo 

posta em votação e aprovada por unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 
EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 32/2014 – Solicita informações sobre a atual 

situação financeira do Município. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada consta. 

ORADORES INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a 

todos os presentes, parabeniza a limpeza realizada na estrada da Júlio de 

Castilhos até a cascata. Demonstrou preocupação com os veículos ao relento. 

Menciona sobre o alto gasto que está sendo feito em mecânica no município, e 

reitera que estão investigando. Comenta que o Prefeito afirmou em um 

depoimento, que a aquisição de um ônibus e caçamba, foi às idas a Brasília. 

Observa e corrige tal informação, pois não é necessário ir para Brasília para 

adquirir esses equipamentos, eles foram enviados pela Presidente Dilma, 

juntamente com o ministro Pepe Vargas, para municípios com até 50 mil 

habitantes. Argumenta sobre o projeto de lei que entrará na Casa, que versa 

sobre a alteração da lei do transporte escolar, e menciona que foi promessa de 

campanha, os 100% por cento de transporte para todos os estudantes, 

independente da renda. É a favor da continuação do beneficio para todos. 

Reitera que esteve com a Promotora, e ela sugeriu que seja feito alterações na 

lei. Menciona sobre a apresentação de uma emenda para que tal benefício 

alcance o maior número de estudantes, pois no projeto consta que os 

estudantes com até dois salários mínimos receberão o beneficio, dessa forma 
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poucos continuaram recebendo. É contrária, a inclusão do salário da mãe e do 

pai, para o estudante receber ou não o auxílio. Reitera a sua ajuda perante aos 

estudantes. Vereadora Suzana Maria Schwendler saudou a todos os 

presentes. Menciona o orgulho de ser brasileira, é de origem alemã, mas 

brasileira de coração. Sustentou que não se envergonhou pelo Brasil ter levado 

uma goleada da Alemanha, mas sim pelo que um jogador recebe no final do 

mês pelo que faz, bem como é vergonhoso o salário da maioria dos nossos 

políticos e dos nossos governantes. Reitera seu trabalho para questões 

igualitárias. Referiu que o Brasil venceu as desconfianças e a torcida do contra. 

Sustentou que a Copa do Mundo a as Olimpíadas em 2016 são experiências 

notáveis.  O Brasileiro tem a mania de ser megalomaníaco, mania de ser mais, 

não somos humildes, e enquanto não soubermos aprender e respeitar não 

iremos a lugar algum. Disciplina, organização e humildade levam ao sucesso, 

não a ganância e o poder na sociedade onde vivemos. Referiu sobre o projeto 

dos estudantes, que a Promotora lhe disse que em nenhum momento 

mencionou a retirada do benefício.  Argumentou que a notificação foi recebida 

em 2012, e questiona como o Prefeito prometeu na campanha os 100% por 

cento. Reitera que quer o beneficio para o maior número de estudantes, e 

aduziu que com este projeto isso não vai acontecer. Vereador Fernando 

Martiny saudou a todos os presentes, mencionou que antes da Copa 

escutávamos somente coisa ruim do Brasil, que os estádios não estariam 

prontos, mas estão em plenas condições, que os aeroportos não estariam 

adequados, mas ninguém escutou que atrasou algum vôo, foi dito que não teria 

energia suficiente. Sustentou que deu tudo certo, a Copa foi aprovada, foi um 

sucesso. Referente ao projeto, sustentou que na campanha foi prometido os 

100% cem por cento do transporte para os estudantes no nível superior e 

técnico. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quorum, passou-se a 

observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de 03 (três) 

Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 026/2014 de 19 de maio 
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de 2014. – Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Alto Feliz e 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 Fernando, que afirmou que o mesmo fora 

aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em 

discussão. O Vereador Fernando referiu sobre o saneamento básico, não 

entende como não entrou em vigor anteriormente. Refere que os projetos nº 26 

e 27 são as primeiras etapas que o município tem que trabalhar. Posto em 

votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 027/2014, de 19 

de maio de 2014. – Institui o Plano Diretor Municipal e estabelece as 

diretrizes de desenvolvimento urbano no Município de Alto Feliz. Depois de 

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

de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando, que afirmou que o 

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

posto em discussão. O Vereador Fernando referiu que no projeto consta a 

importância no Plano Diretor no desenvolvimento do Município, então indaga 

como está sendo votado 22 anos após a sua emancipação. Posto em votação 

foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 035/2014, de 07 de julho 

de 2014. – Reestrutura o Programa Municipal de Apoio ao Estudante – 

PMAE. Abre Crédito Especial no Orçamento Vigente. Revoga a Lei 

Municipal nº 839, de 26 de novembro de 2010. Depois de lido o projeto, bem 

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

através de seu relator, o Vereador Fernando, que afirmou que o mesmo fora 

aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em 

discussão. O Vereador Fernando referiu comentários feitos sobre o projeto, se 

ele não fosse votado não poderia ser pago o repasse dos alunos no segundo 

semestre, informou que é mentira. Afirma se o projeto for aprovado a lei atual nº 

839 não valerá mais a partir do ano que vem. Afirmou que tecnicamente o 

projeto está correto. Questiona sobre a inclusão de abertura de crédito no 
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projeto, não entende porque não fizeram um projeto separado. Referiu sobre a 

apresentação de emenda para o projeto. Questiona o motivo de não pedirem 

ajuda para os vereadores da oposição, e justifica que tem boas idéias. 

Sustentou que muitos estudantes vão perder o beneficio, pois não vão se 

adequar. No que diz respeito ao artigo 3º, § 2º, o conteúdo é para beneficiar 

algumas pessoas no município, acredita que se o aluno está recebendo o 

benefício ele pode se organizar para não pegar disciplinas no mesmo dia e 

receber duas passagens de ida e duas de volta. Solicitou adiamento do projeto. 

Sugeriu a realização de uma reunião com os estudantes. A Vereadora Ligia 

entende que se o projeto for aprovado muitos estudantes vão parar de estudar, 

ou diminuir as cadeiras, reitera que não é isso que querem. Em relação à 

contrapartida, a promotora sugere que cada estudante deve realizar na sua 

área de estudo. Menciona sobre moralidade e economicidade e refere que o 

prefeito não pensou nisso quando criou trinta e um cargos novos. Apontou 

sugestões para o projeto, onde o aluno recebe tal porcentagem de auxílio em 

relação ao seu salário, então sugere uma reunião para ser estudado o projeto e 

readequá-lo para todos os estudantes. O Vereador Bertilo reitera que há treze 

anos foi aprovado o projeto do benefício e comenta que foi criticado por isso. 

Sustenta que a lei deve ser cumprida, e como a promotora notificou deve ser 

readequado o projeto. Explica sobre a forma de como vai ser feita a soma da 

renda do estudante e dos familiares para receber o beneficio. Reitera que apóia 

os estudantes. A Vereadora Suzana reforça que é contra o projeto. Comenta a 

fala do Vereador Bertilo, em relação a renda per capita, por pessoa. Concorda 

com a reunião para sentar e debater o projeto, e reforça que o projeto beneficie 

todos os estudantes. O Vereador Bertilo responde que explicou como vai ser 

feito o cálculo, para ver se o estudante terá direito ao benefício, onde a soma 

das rendas de todos que residem é dividida, e o valor não poderá passar de 

dois salários mínimos. O Vereador Geraldo concordou com as palavras do 

Vereador Bertilo, acrescentando que a informação de como vai ser feito o 
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cálculo consta no projeto. Salienta a recomendação da Promotora e entende 

que não é o prefeito que está tirando. O Vereador Fernando acrescentou que 

existem pensamentos divergentes entre todos sobre o projeto. Referiu que a 

promotora está correta em sua recomendação, pois a base é em vista da 

responsabilidade fiscal, porém aponta que o prefeito criou vários cargos e não 

pensou em economicidade. A Vereadora Ligia esclareceu que não disse para 

não ler a recomendação e reiterou que a mesma já venceu em relação ao prazo 

dado para fazer a readequação. Concorda que se o estudante não cumpre com 

sua obrigação deve ser excluído, pois entende que acaba prejudicando o 

estudante que faz certo. Complementa que em nenhum momento citaram 

nomes, e falaram que o prefeito tirou o beneficio, somente ressaltou que ele 

prometeu. O Vereador Geraldo aceita o pedido de adiamento do projeto. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Fernando ressalta que é a favor das 

idas a Brasília do Executivo, porém entende que pode economizar algumas 

viagens. Mencionou que o Município adquiriu patrola, retroescavadeira e 

caminhão, através do projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e não 

através das idas a Brasília. Reitera que o Vice-Prefeito falou em uma audiência 

pública, que nunca uma presidente destinou tantas máquinas para os 

municípios. Referiu sobre as obras públicas onde uma pessoa lhe falou que as 

mesmas são de péssima qualidade, defende as obras públicas, pois elas têm 

um projeto, um engenheiro, um arquiteto responsável e a obra é licitada, e a 

empresa somente participa se estiver correta. Os incidentes acontecem por 

falta de fiscalização. A Vereadora Ligia parabeniza o trabalho da Diretoria da 

Associação e reitera a importância da participação dos estudantes na sessão, e 

pede para que todos compareçam novamente.  A Vereadora Suzana aduziu 

sua satisfação com a presença dos estudantes. Agradece as colocações das 

lixeiras. O Vereador Bertilo agradece a presença dos estudantes. O Vereador 

Geraldo agradece a presença dos estudantes, e sustentou o seu apoio aos 

universitários. 
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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 

 


