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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

056 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

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

Alto Feliz, realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, às 19 horas, na sede da Câmara 

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

de 2015. 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 055, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 

020/2015 – Resposta ao ofício nº 07/2015. Ofício nº 01/2015 – Encaminha o Relatório 

de Gestão do 2º Quadrimestre de 2014, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Ofício nº 01/2015 – Solicita indicação de dois representantes para compor a Comissão 

de Elaboração do Plano Municipal da Educação. ORADORES INSCRITOS: Inexistente. 

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

dia, consistente na discussão e votação de 02 (dois) Projetos de Lei do Poder Executivo. 

Projeto de Lei nº 09/2015, de 20 de fevereiro de 2015. – Autoriza o Município a 

outorgar Concessão de Direito Real de Uso, por Licitação Pública, de parte de 

bem imóvel de domínio Municipal. Depois de lido o projeto, bem como sua 

justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a 

Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. 

Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereradora Ligia é a favor do projeto 

torce para que de tudo certo e está a disposição para ajudar na construção do CTG. O 

Vereador Bertilo reiterou se houver dúvidas podem sanar com a assessora jurídica. 

Afirmou o apoio do prefeito na construção do CTG. O Vereador Fernando afirmou que o 

que é valido está no papel, alerta sobre alguns artigos da lei, pois abre uma brecha 

muito grande, é uma concessão, prazo de cinco anos podendo ser prorrogado ou não, 

tudo que for construído em cima vai ficar de direito do município, e se o Município quiser 

usar poderá usar. Pede para que procurem um advogado para se interar sobre estes 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 
 

assuntos, pois depois de assinado terá que cumprir. O Vereador Geraldo comentou que 

o patrono está ciente do projeto, pois toda entidade tem seus compromissos e com o 

CTG não vai ser diferente. A Vereadora Suzana analisa que é um grande passo que o 

município está dando e vai depender da diretoria sempre ter entendimento e negociação 

junto aos governantes, mencionou que o que vale está no papel, pede que busquem 

orientação com pessoas que entedem sobre o assunto. O Vereador Bertilo afirmou 

novamente que procurem orientação jurídica. Sobre o uso do espaço será feito acordo 

não vai ser usado de última hora. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 010/2015, de 20 de fevereiro de 2015. – Autoriza a Abertura de 

Dotação Orçamentária e Crédito Suplementar no Orçamento de 2015 no Valor de 

R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). Depois de lido o projeto, bem como sua 

justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a 

Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. 

Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Fernando pediu se tem algum 

imóvel específico para aquisição. O Vereador Geraldo mencionou que o projeto não 

menciona nada especifico. A Vereadora Ligia também tem dúvidas do projeto, pede 

vistas. O Vereador Bertilo pediu que viesse o projeto mais específico. O Vereador 

Geraldo aceitou as vistas. O Vereador Geraldo convidou o Senhor Anderson para fazer 

uso da palavra. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Bertilo afirmou que não é 

politiqueiro, gosta de uma politica séria, mas com esse petrolão onde todos estão 

roubando e nada acontece e os caminhoneiros são obrigados a parar, porque o 

combustivel só está subindo. A Vereadora Ligia manifestou sua preocupação com as 

pessoas que estão no meio das paralisações que alguns caminhoneiros resolveram 

fazer, é uma coisa particular de alguns puxando, pensa que tem um dedo sujo por trás 

como nas manifestações no ano passado. Admite que temos problemas a nível 

nacional, mas também a nível municipal a qual devemos nos preocupar, como também 

a nível estadual onde o governador declarou que não está querendo pagar os médicos 

do IPE. Pediu a istalação de uma lâmpada na rua do Volnei Meier. Sobre o Prefeito 

indagou sua surpresa quando ele viajou num domingo para Brasília, sendo um 

disperdicío do dinheiro público, pois no domingo ninguém trabalha lá. Esclareceu sobre 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 
 

a passagem dos estudantes que a lei que está em vigor é a dos 100% por cento e ela 

não poderá ser mudada enquanto não passar nesta Casa. Quanto aos pedidos feitos, 

aguarda uma nova cópia, e a resposta do valor gasto na barragem, e se não for 

respondido vai pedir judicialmente. Na última sessão indagou que a obra na barragem 

estava parada e no outro dia já estavam trabalhando nela, confirmou que vão fiscalizar. 

A Vereadora Suzana comentou sobre o cenário que o país vive hoje, ele já enfrentou 

outras situações semelhantes, no ano de 1997, o repórter Paulo Francis provou que na 

Petrobras tambem já se roubava, ele foi processado por diretores na empresa, havia 

muita ética naquela época e não podia ser falado, que pena que hoje não tem ninguém 

para falar o porquê não foi falado naquela época, só agora o povo tem toda a liberdade. 

Concluiu que enquanto os governantes não começarem a dar a cada um o que é de 

direito, não vai mudar esse país. O Vereador Fernando comentou sobre uma questão 

grave no município o borrachudo, questionou o que estão fazendo para controlar e 

monitorar. As maracutaias são tantas e nem precisamos ir tão longe, relatou sobre a 

denúncia feita onde o município comprou dois equipamentos e pagaram R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) a mais dos que as outras prefeituras, licitações feitas com carta-convite, 

a escola não está seguindo o projeto original, este é o Brasil, mencionou que teve que 

roçar na sua casa, pois a roçadeira que foi comprada pelo município não está 

funcionando, pois ainda não a viu trabalhando. Quando fizeram o bloqueio na estrada 

Alto Feliz – Farroupilha muitos criticaram, pois sendo o mesmo partido PT apoiando 

Tarso, afirmaram que irião parar o partido se não fosse retomada as obras e após foram 

iniciadas. Defende os direitos dos injustiçados. Que a coisa está descambada não é de 

hoje, vem historicamente e isso é o Brasil desde 1500. O Vereador Geraldo e o prefeito 

em exercício Paulo Bohn foram ao Daer pedirem para tapar os buracos, a resposta foi 

que não tem um saco de cimento, e a obra do asfalto não tem dinheiro, mas a 

empreitera vai continuar. Sobre os caminhoneiros é uma vergonha, comentou que 

deixou o seu caminhão parado. Sobre os sindicatos eles não apóiam, porque eles estão 

recebendo o deles. O petrolão, o BNDES, o Banco do Brasil e aquela corja de sem 

vergonha, não se refere a partido, que estão soltos rindo da cara da população 

brasileira, afirmou que tem pessoas boas na política, que pegam empresas que 
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trabalham mais barato, e que fazem a mesma coisa e isso no município, não devemos 

defender a bandeira PT, PSD, PMDB vamos defender as pessoas. Sobre o borrachudo 

comentou que a prefeitura aplica o veneno a cada pouco. 

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 

 


