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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

088 Ata da 6ª Legislatura (2016) 

1) PREÂMBULO 

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

Feliz, realizada no dia 11 de maio 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 (08) oito vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a leitura da ata nº 087 

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

solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Comunicado –  Vereador Geraldo Fuhr requer licença 

a partir do dia 28/04/16. Prot. nº 45/2016 – Solicita abertura de CPI, referente ao uso do 

veículo Jeta de propriedade do município para deslocamento ao litoral gaúcho por parte 

do Sr. Prefeito Municipal. Prot. nº 46/2016 - Solicita abertura de uma CPI, referente ao 

uso de máquinas do município em empreendimento particular do Sr. Prefeito Municipal 

e/ou família. A Presidente deferiu o pedido, e em votação aberta foi devido os integrantes 

para as duas Comissões sendo eles Fernando Querino Martiny (PT), Lusiana Hartmann 

(PTB) e Gunther Sigfrid Tempass (PSDB). EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. 44/2016 – 

Comunicado nº 001/2016. ORADORES INSCRITOS: Vereador Fernando Querino 

Martiny saudou a todos os presentes, mencionou sobre o ofício que a casa recebeu para 

me intimar a prestar esclarecimentos sobre o que coloquei na sessão extraordinária, 

questionam quais são os processos licitatórios que ocorreram superfaturamentos, afirmou 

que irá responder porque é dever do vereador, já falou sobre esse assunto em várias 

sessões, possui os documentos e provas para comprovar. Comentou sobre a votação no 

Senado sobre o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, frisou sobre uma 

reportagem que aponta que dos 80 senadores, 47 são acusados de crimes desde 

falsidade ideológica, abuso do poder econômico e são investigados na operação lava-

jato, isso lhe chamou atenção pois é preocupante. Agradeceu pelo deferimento ao pedido 

de abertura de CPI, explicou que uma coisa é usar as máquinas do município para 

questões do município, mas o que está acontecendo é um abuso e vamos investigar. 

Foram a promotoria e ela foi bem clara na sua resposta, não se pode terceirizar o papel 
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do vereador que é legislar, fiscalizar e agir quando existe denúncia e tais existem. 

Explicou que abertura de uma CPI não é uma condenação é a busca por esclarecimentos 

dos fatos. Espantou-se com relação aos benefícios que os senadores recebem, pois além 

do salário recebem auxílio aluguel, aquisição de material de consumo, locomoção, 

hospedagem, alimentação, passagens aeras, aquáticas e terrestres, segurança e além 

disso um carro oficial com combustível, o Brasil está vivendo duas realidades distintas e 

isso deve mudar. Vereadora Lusiana Hartmann saudou a todos os presentes, comentou 

que foi dar uma volta na Morada da Montanha tentou subir na rua principal e não 

conseguiu, lamentou, pois, as pessoas pagam IPTU e não tem asfalto, sendo que no ano 

passado dia 02 de dezembro de 2015 entrou o projeto na casa e foi aprovado no dia 21 

de dezembro, estava em regime de urgência urgentíssima, estamos em maio e ainda 

nada aconteceu. Pediu encarecidamente pelo asfalto pois os moradores precisam. A 

respeito da CPI afirmou que estão querendo esclarecer os fatos e caso tiver alguma coisa 

não são os vereadores que irão julgar. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quórum, 

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

Projetos de Lei do Poder Executivo e 1 (um) Projeto de Lei do Poder Legislativo. Projeto 

de Resolução nº 01/2016, de 09 de maio de 2016. Abre Crédito Suplementar no valor 

de R$ 10.000,00. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a 

decisão da comissão de pareceres sendo aprovado por maioria. Logo após o projeto foi 

posto em discussão. Posto em votação foi aprovado por 7 votos a favor. 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. O projeto foi posto em discussão. O Vereador Fernando 

conversou com a Márcia e ela comentou que é necessário fazer esse ajuste por causa 

da previdência. O Vereador Bertilo explicou sobre o projeto e é a favor. O Vereador 

Fernando alertou para que os funcionários públicos fiscalizem. A Vereadora Ligia 

comentou que participa das reuniões do FAS porque se preocupa, pois, esse dinheiro é 

utilizado para pagar a aposentadoria dos funcionários públicos nomeados no município. 

A Vereadora Suzana afirmou que todo o cuidado é pouco quem é funcionário que 

participe e fiscalize. Posto em votação foi aprovado por 7 votos a favor. Projeto de Lei 
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nº 20/2016, de 09 de maio de 2016. Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de 

Cooperação com o Município de Caxias do Sul/RS, em prol do atendimento aos 

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Abre Crédito Suplementar no 

orçamento vigente. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado 

a decisão da comissão e afirmou que o mesmo fora aprovado por maioria. Logo após o 

projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia é a favor, pois quem não tem plano de 

saúde sofre para receber atendimento, o SUS está bastante precário, parabenizou a 

iniciativa. O Vereador Fernando frisou que dinheiro para saúde nunca é demais, sabemos 

que as coisas estão difíceis é importante fazer essa iniciativa. O Vereador Bertilo afirmou 

que a tabela do SUS é bastante defasada, reiterou que saúde e educação em primeiro 

lugar. O Vereador Germano é a favor do projeto. Posto em votação foi aprovado por 7 

votos a favor. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Ligia afirmou que o nosso bom 

senso diz que na ausência do prefeito quem assume é o Vice-Prefeito, na ausência dos 

dois quem assume é o Presidente da Câmara, deveria ser seguido no município justificou 

que essa semana o Prefeito e Vice-Prefeito estão em Brasília e quem assumiu foi a 

Secretária da Educação, nada contra a pessoa, mas deveria ser usado o bom senso. 

Mencionou que tem respostas de requerimentos pendentes. Frisou que o projeto da 

Educação Fiscal é bom, mas o exemplo deveria ser dado pela prefeitura, dando prioridade 

para o comercio local. Solicitou o valor de cada padrão e relação de CCs e FGs e seus 

respectivos salários. Mencionou sobre o projeto de contratação para médico veterinário 

não acha ruim, mas já estão 3 anos e meio pedindo a contratação de um agrônomo. 

Reiterou que no ano passado questionaram por que não foi dado um aumento de 10% 

para os servidores, mas foi conseguido 7,36%, a alegação foi contenção de gastos, e 

agora em época eleitoral inicia-se as contratações na prefeitura, além de duas houve 

duas mudanças e consequentemente mudança de padrões, alertou que a folha de 

pagamento já está no limite. A Vereadora Lusiana comentou que não tem nada contra as 

pessoas começaram a trabalhar na prefeitura, mas é preocupante porque a folha já 

estava no limite. O Vereador Fernando reiterou que esta questão é preocupante, só pode 

que a arrecadação do município redobrou, dizem que tem crise mas continuam 

contratando. O Vereador Bertilo afirmou que o dinheiro do Fundo é dos funcionários. A 

Vereadora Suzana questionou porque o prefeito e toda sua cúpula foram tantas vezes 

para Brasília e não trazem esse dinheiro para fazer os asfaltos que foram prometidos e 
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tais projetos foram aprovados na casa.  Indigna-se pelas pessoas que recebem um alto 

salário e não fazem nada pelo município.  

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 


