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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

073 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

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

Feliz, realizada no dia 14 de outubro 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 072, sendo posta em votação e 

aprovada por unanimidade após correções solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. 45/2015 – Retorno as atividades da Vereadora 

Lusiana Hartmann. Prot. nº 48/2015 – Requerimento. Prot. nº 49/2015 – Requerimento. Prot. nº 

50/2015 – Requerimento. Prot. nº 47/2015 – Autorização para viagem a Brasília dos 

vereadores Fernando Querino Martiny e Ligia Maria Schneider Dewes, posta em votação foi 

aprovado por unanimidade. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 162/2015 - Resposta ofício nº 

50/2015. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Lusiana Hartmann saudou a todos os 

presentes, sente-se honrada em assumir sua vaga de vereadora, agradeceu ao vereador Irineu 

pelo trabalho realizado na Câmara. Reiterou que vai cumprir o papel de vereadora que é 

fiscalizar, não tem briga com ninguém. Mencionou sobre o mau atendimento que é feito na 

prefeitura, as pessoas ficam esperando muito tempo para serem atendidas, frisou que não são 

todos os funcionários que são assim. Comentou sobre o desrespeito com os vereadores, 

explicou que uma pessoa falou que a câmara era um circo, sente-se chateada com isso. 

Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes, desejou boas-vindas 

a colega Lusiana, reiterou que a função do vereador é fiscalizar. Mencionou sobre o comentário 

que a câmara era um circo, lastima, pois se essa pessoa viesse participar das sessões veria o 

trabalho que é feito pelos vereadores, afirmou que muitas coisas feitas lá fora por autoridades 

são consideradas um circo. Lastimou a falta de respeito com os vereadores na Feira do Livro, 

pois não foram citados no protocolo da abertura. Convidou a todos para participar na 

inauguração da praça. Sobre o projeto que foi enviado hoje para votação, frisou que é bom, 

pois vai municipalizar o centro, não foi posto em votação, pois não foi entregue no prazo. 

Comentou sobre uma informação que recebeu, na qual a secretaria da saúde passou quatro 
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meses desativado no CNS (Cadastro Nacional de Sáude) por falta de atualização, se realmente 

aconteceu gostaria de ter informação se foi perdido algum recurso devido a este fato e se é 

verídico. Mencionou sobre a sua colocação nas duas últimas sessões sobre a obra no Ginásio 

de Esportes do Município, no qual foi confirmada através das notas que houve dois 

pagamentos uma no dia 09 de julho referente à mão-de-obra, sendo que o Executivo tinha 

mandando um ofício no dia 13 de agosto, dizendo que não havia sido pago nada referente à 

obra e o restante foi pago dia 14 de setembro referente aos materiais. Alertou para que os 

funcionários e secretários do Executivo não devem fazer trabalhos partidários durante o horário 

do expediente. Referiu sobre as ameaças que estão sendo feitas para colegas e funcionários 

por questões partidárias. Sobre a Feira do Livro reiterou que o município não precisa ter 6 

(seis) dias de evento, pois o município é pequeno o correto seria 2 (dois) dias, é muito gasto 

desnecessário, é cortado horas extras dos motoristas e lá tem dinheiro sendo esbanjado. 

Comentou que recuperou os dias que irá viajar para Brasília durante a Feira do Livro, e dessa 

forma teve o desprazer de encontrar o prefeito várias vezes durante o dia na obra das casas, 

comentou que esteve presente quando veio o carregador da prefeitura colocar terra, após a 

retroescavadeira espalhou, e ainda colocaram brita em cima, reiterou que tem a lei de incentivo 

no município, aonde recebem a ajuda de máquinas, mas entende que seria para moradia 

própria, não para fazer várias casas de aluguel, muitas pessoas estão na fila esperando o 

serviço de uma máquina, questionou se o prefeito fez protocolo, encaminhou um requerimento 

pedindo estas informações. Ressaltou que não está criticando o secretário das obras e nem os 

operadores das máquinas e sim criticando a pessoa que deu essa ordem de serviço. O 

Vereador Geraldo reiterou que quando vai à oficina escuta piadas do município, que só tem 

máquinas novas e temos perto de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) em conserto de 

máquinas. Ressaltou sobre a pessoa que falou que a câmara é um circo, pediu que ela 

colocasse o seu nome para pedir votos nas casas, para ver quantos votos faria, frisou que a 

casa merece respeito. Jamais falou mal de qualquer colega vereador. ORDEM DO DIA: 

Inexistente. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Lusiana ressaltou sobre os consertos de 

máquinas, no qual pessoas estão fazendo piadas do município. Frisou que está de volta para 

fiscalizar, está preocupada com as contas do município que não estão boas. Afirmou sobre o 

conserto do Ginásio que não pode ser pago antes de ter sido feita a obra, mesmo por contrato. 

Lamentou sobre o discurso na Feira do Livro que deveria priorizar o evento e não ser falado 

sobre política. O Vereador Bertilo desejou boas-vindas a colega Lusiana, concorda que se 
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perde muito com a semana da Feira do Livro em especial para as crianças que poderiam estar 

em sala de aula. Sobre as despesas com veículos e máquinas sempre cobra bastante e 

confere o serviço de perto. Fica chateado com certas coisas como o que aconteceu referente à 

resposta que foi dada errada pelo Executivo referente à obra do Ginásio, como também em 

relação ao serviço de máquina que já fez protocolo e a máquina não vem na sua casa. Pediu a 

relação dos CCs e FGs do município para ver se mudou alguma coisa para ajustar as contas 

do município. A Vereadora Suzana saudou a colega Lusiana. Ressaltou que a câmara é lugar 

para fiscalizar, pois o povo nos colocou aqui, temos que reproduzir a voz do povo e não a voz 

do dono. Questionou que ações a administração municipal vem colocando em prática desde 

2013 para que aumente a receita do município, não vê coisas sendo feitas em prol do 

município para que ele avance somente é feito coisas em funções de alguns. Convidou a todos 

para a inauguração da praça no sábado. O Vereador Fernando mencionou que conforme 

dados do projeto da LDO, no de 2013 foi arrecadado R$ 12.283.581,44, relembrou que naquele 

ano foi falado que deveria aumentar a receita para prover os cargos que foram criados com 

bastantes FGs e a criação de uma nova secretaria. Em 2014 houve um crescimento mais não 

muito e para o ano de 2015 o valor estimado é de R$ 13.019.300,00. Comentou que foi gasto 

com conserto de máquinas R$ 1.000.000,00, de 2013 para 2015 o crescimento foi de R$ 

717.000,00, então mencionou que o crescimento que teve nesses três anos, está sendo gasto 

a mais só em despesas com máquinas. Referente à Feira do Livro, afirmou que cada município 

deve se adequar a sua realidade tem municípios que pagam mais de R$ 2.000,00 para um 

vereador comentou que no nosso município isso seria inviável. Referente às denúncias sobre o 

prefeito, ele deveria dar o exemplo, com o salário que ele ganha, questionou se precisava ter 

as máquinas do município, aonde poderia contratar uma empresa particular, tem pessoas que 

ganham um salário mínimo, fazem protocolo e não ganham as máquinas. A Vereadora Ligia 

lamentou o discurso do prefeito na abertura da Feira do Livro, e também que as crianças 

perderam uma semana de aula. O Vereador Bertilo comentou sobre o projeto que trata sobre a 

extensão do trecho urbano do município, que o mesmo é para beneficiar ou para prejudicar 

alguém, mas será a favor do mesmo. O Vereador Geraldo mencionou que está uma vergonha 

o país uma roubalheira. Elogiou a estrada do Santo Antonio Baixo e Morro Gaúcho. Mencionou 

sobre a empresa Rocha & Scherer do município que mesmo com a crise está contratando 

costureiras, pediu para que o Executivo dê uma olhada para essa empresa para tentar um 

incentivo. 
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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    MARIA LOURDES FROZI 
Presidente                                                     Primeira Secretária 


