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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

047ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

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

Alto Feliz, realizada no dia 08 de outubro 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 (07) sete vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a 

leitura da ata nº 046, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 043/2014 – Solicita pedidos de informações. 

EXPEDIENTE EXTERNO: Nada consta. ORADORES INSCRITOS: O Vereador 

Fernando Querino Martiny saudou todos os presentes, teceu comentarios sobre o 

1º turno das eleições, mencionou que quase 20% (vinte por cento) da população não 

votou, lamenta o fato. Pode-se ver que a democracia deve avançar muito no país, em 

termos de cobrança da população, em termos de interesse da população e em 

termos de proposta viáveis para o país. Mencionou sobre o seu pedido, coloca que o 

adminstrador público deve se preocupar com as coisas mais básicas da população, 

refere sobre a situação da Vila São José que ainda não possuem água. ORDEM DO 

DIA: Verificado novamente o quorum, passou-se a observar a ordem do dia, 

consistente na discussão e votação de 03 (tres) Projetos de Lei do Poder Executivo. 

O Vereador Geraldo propôs que o Projeto de Lei nº 047/2014 que dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financiero de 2015 seja votado na primeira 

sessão de novembro, tendo um mês para análise, por fim todos concordaram. 

PROJETO DE LEI Nº 048/2014, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014. Institui o 

Programa Municipal de premiação a consumidores, mediante utilização da 

Plataforma da Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul 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 
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projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo é a favor do projeto. Posto em 

votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 049/2014, DE 06 DE 

OUTUBRO 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 Fernando, que 

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

projeto foi posto em discussão, o Vereador Geraldo ressaltou a importância do 

projeto. O Vereador Fernando comenta que a manutenção é importante, mas o que 

preocupa que vai sair do saneamento básico. A Vereadora Suzana colocou que o 

projeto também não ficou claro, o valor que vai para a manutenção e o valor que vai 

para a água. Comentou que água é fundamental e poderia ter vindo um projeto só de 

água não misturado com agricultura, poderia ter sido um projeto bem mais rico e 

deixar claro a questão do valor destinado. O Vereador Bertilo mencionou que 

entendeu o projeto e coloca que assinou o requerimento do Vereador Ferando, e 

relatou que na Vila São José foi feita a instalação da rede de água, só não sabe se 

existe água. Sobre a Nova Alemanha comenta que fizeram licitação para comprar os 

canos. O Vereador Geraldo comenta que no projeto constam as informações, só não 

na justificativa. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

Nº 050/2014, DE 06 DE OUTUBRO 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 

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

Logo após o projeto foi posto em discussão, o Vereador Geraldo reitera a impotância 

do projeto, pois pessoas precisam do profissional. A Vereadora Ligia é a favor do 

projeto, somente se preocupa com as últimas frases do impacto orçamentário, aonde 

se percebe que está apertado. O Vereador Fernando também mencionou a 

importância de tal profissional, mas também reitera que esse valor vai tem que sair de 

algum lugar. Sobre o impacto, comentou que o percentual está elevado. Informou que 

a despesa com o pessoal aumentou. Posto em votação foi aprovado por 
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unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Bertilo concorda com as 

colocações do Vereador Ferando, mas informou que vários municípios estão fazendo 

cortes, dispensando CCs para fechar as contas no final do ano e muitos não sabem 

se terá dinheiro para pagar o décimo terceiro salário, é preocupante. O Vereador 

Geraldo comenta que esteve em reunião com as funcionárias da prefeitura e foi 

passado que o orçamento está dentro das expectativas. A Vereadora Ligia 

esclareceu que o projeto sobre a água deveria ser feito separado e não que não o 

entenderam. Questiona se foi enviado o seu pedido por escrito da associação dos 

estudantes. O Vereador Geraldo respondeu a colega que não foi feita reunião ainda. 

A Vereadora Ligia argumenta que ainda aguarda por escrito porque não está sendo 

paga as passagens. Mencionou que o prefeito deveria vir a público e falar que não 

está sendo paga as passagens porque não tem mais dinheiro. Teceu comentários 

sobre os pedidos feitas na casa, como não são atentidos, informou que vai 

encaminhar para a Promotoria. Sobre o projeto da nota fiscal é a favor, somente 

questiona se o atual Programa da Nota Fiscal vai sair. Sobre as colocaçoes do 

Vereador Bertilo informa que isso é em nível nacional que os municípios não estão 

conseguindo ajustar as contas, e por isso estão demitindo pessoas, não é favoravel a 

isso, mas se é preciso deve ser feito. O Vereador Geraldo esclareceu que fizeram a 

parte em relação as passagens, mencionou que a diretoria deve tomar posição. O 

Vereador Bertilo mencionou que concordaram em continuar com as passagens em 

100% (cem por cento), mas os estudantes não cumpriram com a sua parte. A 

associação tem estatuto e se eles não prestaram contas eles não ganham, não é 

questão de defender o prefeito ou não, mas se a prestação de contas não fecha não 

pode pagar. O Vereador Fernando colocou que o Executivo deve sentar com a 

Associação e resolver, questionou porque não deram uma segunda chance para 

fazer a contrapartida, pois tem pessoas que precisam dessas passagens. Da mesma 

forma, deram uma chance para as pessoas que tiham dívida ativa com o município. A 

Vereadora Suzana mencina que a associação já existe há anos e questiona porque 

só agora está sendo cortadas as passagens. O que está faltando coragem, postura e 

atitutude do Executivo, não adianta cobrar da Diretoria pois ela aguarda o Executivo. 
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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. 

GERALDO FUHR                                  
Presidente                                                      
 


