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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

087 Ata da 6ª Legislatura (2016) 

1) PREÂMBULO 

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

Feliz, realizada no dia 27 de abril de 2016, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de 

Vereadores, presidida pela Vereadora Lusiana Hartmann, eleita para o exercício de 2016. 

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 

086 sendo posta em votação e aprovada por unanimidade, após as devidas correções 

solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 39/2016 – Retorno às atividades do Vereador 

Geraldo Fuhr. Prot. nº 43/2016 – Requerimento. Prot. nº 40/2016 – Relatório de Viagem. 

EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 041/2016 – Resposta solicitações. ORADORES 

INSCRITOS: Vereador Geraldo Fuhr saudou os presentes, afirmou estar feliz em 

retornar à Câmara, teve um desafio nesses dois meses na Secretaria do Planejamento e 

ajudou alguns dias na Secretaria de Obras, reiterou que todos os serviços que foram 

feitas tinha protocolo. Frisou sobre o projeto que está na casa que destina um valor para 

fazer asfalto na localidade no Morro das Batatas, é de extrema importância para a Granja 

Nienow pois esta empresa traz muito retorno para o município.  Reiterou que o povo quer 

asfalto e não quer saber de onde vem o dinheiro. Mencionou que um pavilhão será 

liberado explicou que ele está em processo. Frisou que o município deve pensar em ir 

para a frente, a campanha ainda não começou e já tem picuinha, famílias e amigos 

brigando por politicagem. Mencionou que no Campeonato Municipal um rapaz se 

machucou e chamaram a ambulância, o motorista estava de sobre aviso elogiou os 

profissionais na Saúde. Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou os presentes, 

agradeceu pela retirada do termo urgente, urgentíssima nos projetos que entraram na 

casa essa semana. Como havia dito na última sessão tem pessoas da administração 

correndo nas casas dos moradores no Morro Capim dizendo que ela e o colega Gunther 

votaram contra o projeto da luz trifásica, sente-se tranquila pois receberam a resposta do 

Executivo aonde explicam porque foi retirado este projeto. Solicitou que arrumem a 

estrada do Canto Schutz. Frisou que tem dois colegas sendo perseguidos levando 
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sindicâncias uma atrás da outra, infelizmente procuraram a Promotoria porque isto é 

perseguição política. Explicou sobre o projeto da venda do pavilhão para a Anselmi, 

confirmou que não constava aonde seria aplicado o valor somente constava que seria 

para infraestrutura, por isso apresentaram uma emenda, chateou-se que no projeto não 

mencionava que seria para a pavimentação no Morro das Batatas e agora no Veto foi 

colocado, jamais votariam contra esse asfalto. Solicitou por escrito quanto tem de recurso 

livre, sugeriu que seja feito o asfalto até a Granja e não só até a igreja e caso não tiver 

poderá ser feito um empréstimo. Relembrou que foi gasto muito dinheiro no asfalto na 

Rua do Prefeito, onde foram beneficiadas poucas famílias até por ser uma Rua sem saída, 

esse valor poderia ter sido investido numa pavimentação para uma localidade. Vereador 

Fernando Querino Martiny saudou a todos os presentes, concordou com o colega 

Geraldo sobre as mesquinharias que estão acontecendo no município, mentiras sendo 

colocadas sobre a oposição, foram nas casas e afirmaram que os vereadores votaram 

contra o asfalto no Morro das Batatas, explicou que votaram e aprovaram um projeto de 

alienação da venda de um imóvel e que em nenhum momento foi votado projeto de 

execução de asfalto, complementou que no projeto aprovaram uma emenda aonde esse 

dinheiro da alienação fosse aplicado novamente num pavilhão para gerar emprego e 

renda para o município. No veto consta que a emenda é inconstitucional, mas ela está 

correta, pois vem de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Afirmou que o prefeito 

citou a destinação de recursos somente no veto da emenda, que então seria a 

pavimentação na localidade do Morro das Batatas. Se fizermos um histórico político essa 

promessa já vem de duas administrações. Comentou que o atual prefeito iniciou a 

administração com verba em caixa de R$ 3.015.000,00 se ele realmente tivesse intenção 

de fazer esse asfalto já teria feito, se relembrarmos o histórico do que ele fez no ano 

passado prova que os interesses particulares estão a acima dos interesses públicos. 

Afirmou que todos os munícipes merecem asfalto somente é preciso elencar prioridades. 

Vereadora Lusiana Hartmann saudou os presentes, questionou se ser vereador no Alto 

Feliz é brincadeira, não vê assim mas afirmou que do jeito que está hoje parece que sim, 

estão todos falando mal um do outro, reiterou que estão aqui porque o povo elegeu para 

representar e ajudar o município a crescer. Jamais nenhum vereador vai contra projeto 

que beneficie a população. Gosto de política e não de politicagem, estão colocando a 

comunidade contra os vereadores. Afirmou que não sabiam da destinação do dinheiro da 
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venda do imóvel para pavimentação, é a favor pois sabe da importância que a Granja 

Nienow tem para o município. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quórum, passou-

se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de 2 (dois) Projeto de 

Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 18/2016, de 20 de abril de 2016. Altera a 

redação do inciso III e do parágrafo sétimo do artigo 13 da Lei Municipal nº 588, de 

10 de fevereiro de 2005 e alterações, que reestruturou o Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município. Revoga as Leis 

Municipais nº 655, de 21 de agosto de 2006 e nº 703, de 24 de julho de 2007. Depois 

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

pareceres através de seu relator, a Vereadora Roseli, afirmou que o mesmo fora aprovado 

por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo 

apresentou dúvidas em relação ao projeto pediu vistas. A Vereadora Ligia explanou o 

assunto. A Vereadora Lusiana aceitou as vistas. Projeto de Lei nº 19/2016, de 20 de 

abril de 2016. 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, a Vereadora Roseli, afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade. Logo 

após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Geraldo parabenizou a iniciativa do 

Eduardo pois como vai concorrer tem que ser contratado alguém no lugar dele, sempre 

frisou que acha injusto com a população tem que pagar três meses para uma pessoa 

poder concorrer. A Vereadora Ligia elogiou a colocação do colega Geraldo, é funcionária 

pública, mas também não concorda. O Vereador Bertilo comentou que foi reduzido para 

45 dias a campanha poderia ter sido reduzido também a licença para concorrer. O 

Vereador Fernando explanou como existem leis que foram feitas por parlamentares. A 

Vereadora Roseli concordou que a lei está errada que poderia ser reduzida também para 

45 dias a licença para concorrer. Frisou que é necessário que o projeto venha antes pois 

há muita burocracia para contratar pessoal como também há dificuldade pois quem vem 

para trabalhar por três meses. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Veto à 

Emenda Aditiva nº 01 do Projeto de Lei nº 17/2016. Depois de lido o veto, foi posto em 

votação e aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Bertilo 

parabenizou o trabalho da granja Nienow. Está no quarto mandato, afirmou que as 

pessoas merecem asfalto pois todos contribuem no município. O Vereador Gunther 
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afirmou que nunca foi contra asfalto e está com vergonha de ter ajudado a eleger um 

prefeito que não tem condições de ser prefeito é um dos piores administradores do 

Estado, pois tem que vender patrimônio público para fazer asfalto, com o dinheiro que fez 

o asfalto na rua dele poderia ter iniciado o asfalto no Morro das Batatas. O Vereador 

Geraldo afirmou que o projeto do asfalto na rua do prefeito passou e foi aprovado na 

câmara. A Vereadora Suzana questionou porque não podemos conviver 

harmoniosamente em sociedade pensando diferente, escutamos desde 2013 muitas 

situações semelhantes, citou uma frase que minha coragem sempre foi meu trabalho se 

tenho coragem olho para meu trabalho e não preciso ficar falando para todos. Concordou 

que em nenhum momento foi dito que o dinheiro da venda da malharia seria usado para 

pavimentação, seria a primeira a votar a favor, é uma obra que vai engrandecer. A 

Vereadora Roseli parabenizou a Granja Nienow pelo investimento que fizeram no 

município sinal que confiaram na atual administração. É a favor dessa pavimentação. A 

Vereadora Ligia frisou que é a favor de asfalto, mas contra empréstimos, foram criticados 

pela ideia de utilizar o dinheiro para construir pavilhão, como citou é a favor do asfalto 

mas reiterou que é necessário pensar em construir mais um pavilhão. Comentou que 

nunca brigou por política briga somente quando há muita falta de caráter. Mencionou que 

a iplocan não precisava ter sido comprada este ano e sim antes. Relembrou que foi contra 

como alguns colegas ao projeto de asfalto na rua do prefeito. O Vereador Fernando 

afirmou que o vereador pode criar emendas tem essa prerrogativa. Se a casa não pode 

fazer um contraponto perante o que está acontecendo no município então não tem sentido 

estar aqui. O Vereador Bertilo comentou que nunca criticou a atual administração e nem 

as anteriores. O Vereador Germano frisou ser a favor do asfalto. A Vereadora Lusiana 

reiterou que todos os vereados prontamente concordaram quando receberam a notícia 

que seria feito o asfalto para o Morro das Batatas. 

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. 
 

 
LUSIANA HARTMANN   FERNANDO QUERINO MARTINY 

Presidente             Primeiro Secretário 


