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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

090 Ata da 6ª Legislatura (2016) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município 

de Alto Feliz, realizada no dia 08 de junho 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 089 sendo posta em votação e aprovada por 

unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. 55/2016 – Pedido de solicitação de 

esclarecimentos. Prot. 56/2016 – Requerimento. Prot. 57/2016 – Requerimento. 

Prot. 58/2016 – Resposta referente a solicitação do Executivo sobre 

superfaturamento nas licitações. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº 52/2016 -

Ofício nº 12/2016: Encaminha para apreciação o Relatório de Gestão do Primeiro 

Quadrimestre de 2016, aprovado pelo Conselho Municipal da Saúde. Prot. 

53/2016 – Relatório de Viagem do Senhor José Paulo Bohn à Capital Federal nos 

dias 30/05/16 à 03/06/2016. Pot. 59/2016 – Maria Helena Baumgarten, eleitora de 

Alto Feliz, inscrita no título eleitoral nº 036279150434 como domicilio eleitoral em 

Alto Feliz, residente e domiciliada na Estrada Morro Belo S/N, Alto Feliz/RS e 

Elisane Maria Steffen Martiny, também eleitora municipal, inscrita no título eleitoral 

nº 029987020442, residente e domiciliada na Estrada Morro Belo, nº 4977, vêm 

respeitosamente a presença de V. Exª. com fundamento no artigo 4º, inciso X do 

Decreto Lei 201/67 e na Lei Orgânica Municipal artigo 59, inciso XII, apresentar 

denúncia por infração politico administrativa  contra o Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de Alto Feliz, o Sr. Mauricio Kunrath e o Vice Prefeito Municipal de Alto 

Feliz o Sr. José Paulo Bohn. Após lida a integra da denúncia, a Presidente Lusiana 

pediu a suspenção da sessão e que os vereadores aguardassem no recinto, 
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solicitou a presença do Vereador Fernando Querino Martiny, da Maria Helena 

Baumgarten e Elisane Maria Steffen Martiny para a acompanharem na outra sala 

da Câmara para verem com o assessor jurídico o procedimento legal da denúncia 

recebida. Após aproximadamente 14 minutos retornaram para a sala de sessões, 

a presidente Lusiana reiniciou a sessão e explicou o procedimento a ser feito, 

seria posto em votação por votação simples, após colocou em votação a denúncia, 

o Vereador Bertilo justificou o voto pelo fato de ter entrado de última hora explicou 

que atrasou o início da sessão por causa desse protocolo, reiterou não saber o 

conteúdo pois foi simplesmente lido e essa ação está sendo julgada pelo Tribunal 

de Contas, é contra e vai deixar para os desembargadores essa decisão. A 

Vereadora Lusiana explicou que o pedido é só para entrar na Câmara após será 

feita a apuração. O Vereador Germano é contra. A Vereadora Roseli se absteve 

do voto. Os demais vereadores foram a favor Fernando, Ligia, Gunther, Nestor e 

Suzana. Aprovado o pedido de cassação do Prefeito Municipal por 5 votos a favor, 

2 contra e 1 abstenção. Em seguida a presidente deu seguimento ao processo, o 

assessor jurídico Lucas explicou “A partir da aceitação do procedimento é feita 

uma votação para eleger uma comissão, ela é por sorteio, já estamos com os 

nomes das pessoas habilitadas para fazerem parte da comissão”, o Vereador 

Bertilo questionou se a pessoa sorteada não quiser fazer parte, o assessor jurídico 

explicou que não está previsto na legislação, mas acredita se foi eleito vereador 

tem que cumprir com suas obrigações. Os nomes estavam em um saco plástico 

transparente não constava o nome da Presidente Lusiana pois ela não participa. 

Os vereadores da Mesa Diretora retiraram três bilhetes e a Comissão ficou 

composta pelos seguintes vereadores: Roseli Muller Eidt, Gunther Sigfrid 

Tempass e Suzana Maria Schwendler. A Vereadora Lusiana solicitou que ao 

término da sessão os vereadores da comissão permaneçam para decidirem quem 

será o Presidente o Relator e o Secretário. ORADORES INSCRITOS: Vereador 

Fernando Querino Martiny saudou a todos os presentes, recebeu uma intimação 

do Executivo através da presidente da casa, sobre sua fala em uma sessão 
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extraordinária a qual tinha como pauta a votação do segundo pavimento da escola 

onde mencionou sobre superfaturamentos de licitações, explicou que não 

precisaria responder porque o vereador tem imunidade parlamentar sua fala tem 

amparo legal, somente não pode ofender a honra de alguém e não o fez. Explicou 

que no ano de 2014 o município fez uma licitação de um tanque de esterco, 

licitação nº 02/2014, processo de compra 54/2014, três empresas convidadas, 

começa por aí o problema, tem vários tipos de licitação pregão, carta-convite. Esta 

foi por carta-convite, o valor que o município pagou R$ 22.400,00, citou que foi 

buscar comparativos e um produtor na grande Feliz no mês de março de 2014 

pagou R$ 13.500,00, entrou em contato com a empresa contemplada e esta lhe 

fez no valor de R$ 13.700,00, questionou porque o município pagou R$ 9.000,00 

a mais. Explicou que uma licitação pode estar amparada legalmente, mas ela é 

imoral. Na licitação nº 19/2014, processo de compra 319/2014, valor pago pela 

prefeitura R$ 63.850,00 também por carta convite, as empresas convidadas foram 

Uniterra, Agroreis e a ganhadora Vitor Tratores, pegou um orçamento desta 

empresa no valor de R$ 51.500,00, a Prefeitura de Pontão comprou a mesma 

máquina no valor de R$ 43.500,00. Entendo que pode haver uma diferença de até 

R$ 3.000,00, mas o mesmo item haver diferença de R$ 10.000,00 não dá para 

entender. O Governo Federal através de um programa do PFS, o Governo de Lula 

e Dilma aperfeiçoaram estes programas, o município do Alto Feliz através deste 

programa tem direito a 8 (oito) agente de saúde, e se querem ter uma nona agente 

de saúde é possível desde que o município pague. Quem paga o salário das 

agentes é este programa no valor de R$ 1.014,00, o município arca com a 

contribuição social, FGTS, insalubridade e vale refeição ficando em torno de R$ 

1.021,00. Todos escutam falar que não tem dinheiro, mas só entra projeto de 

contratação, quando é necessário fazer um programa para atender o município 

com uma saúde preventiva para coletar dados reiteram que não tem dinheiro, 

salientou que para os projetos que têm interesse particular sempre dão um jeito, 

o que acontece no município é grave não é à toa que recebemos esta denúncia. 
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Relembrou que o projeto do asfalto para a Morada da Montanha veio com 

urgência, urgentíssima, mas até agora nada foi feito. Fez um pedido de 

informações sobre o valor lançado dos serviços de máquina tanto da agricultura 

como na Secretaria de Obras, porque os números não batem, ou só tem algumas 

pessoas que pagam o serviço das máquinas e os outros são em troca de favores 

políticos, frisou que tem lei e que deve valer para todos. A Vereadora Lusiana 

Hartmann saudou os presentes, leu a sentença do processo do Prefeito Municipal 

e Vice-Prefeito do Alto Feliz. Frisou que a câmara recebeu a denúncia e estão 

apenas fazendo o trabalho do vereador, não querem prejudicar que não tenha 

feito nada, mas também não dá para deixar em pune quem está fazendo, se não 

vamos estar aceitando tudo que está acontecendo. 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. Projeto de 

Lei nº 25/2016, de 06 de junho 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. O Vereador Fernando 

frisou que nem tem como negar porque todo o funcionário público tem o direito de 

licenciar para concorrer a um cargo e tem que ser preenchida essa vaga. Posto 

em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 26/2016, de 06 de 

junho de 2016. Abre Crédito Especial 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, a Vereadora Roseli, afirmou que o 

mesmo fora aprovado por unanimidade. A Vereadora Ligia comentou que tinham 

dúvidas na comissão de pareceres sobre o projeto pois em dezembro foi aprovado 

um empréstimo para asfaltar a rua Miguel Kunrath, o colega Bertilo lhe explicou 

que conseguiram essa verba quando foram a Brasília. Colocou que o projeto se 

faz necessário para conseguir a liberação, lamenta que na justificativa não foi 
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colocado que foi uma conquista dos vereadores Geraldo e Bertilo numa das 

viagens a Brasília. O Vereador Bertilo sente-se honrado com esse valor 

conseguiram na viagem a Brasília juntamente com o Geraldo, foi aprovado o 

empréstimo para essa rua, mas com essa verba vai ser conseguido abater um 

montante e poderá ser reduzido o empréstimo. O Vereador Fernando tinha 

dúvidas do projeto pois o que importa é o que está no papel. A Vereadora Suzana 

lamentou quando os projetos não são claros e objetivos, mas sempre é a favor de 

avanços e de projetos que beneficiem pessoas. Posto em votação foi aprovado 

por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  O Vereador Bertilo comentou 

sobre o projeto do Médico Veterinário que foi reprovado na última sessão e o 

Executivo mandou novamente, votou a favor na última sessão frisou que o 

município terá que ter esse profissional, e este será nomeado através de concurso 

público. Explicou que há um produtor que quer fabricar iogurte e queijo e para isso 

precisa passar pelo Sistema de Inspeção Municipal – SIM, por isso se faz 

necessário esta contratação, pois esse veterinário terá essa função além de 

outras, e também favorecerá a Granja Nienow. Sobre a votação da denúncia do 

Prefeito justificou seu voto ao qual remete não se sentir à vontade de tomar a 

decisão pois como já foi para outros órgãos deixa isso na mão deles. A Vereadora 

Ligia reiterou que nunca foram contra o segundo piso da escola, mas sim 

demonstraram preocupação com a segurança das crianças e dos funcionários, 

aconteceu que foram humilhados nas redes sociais dizendo que os vereadores 

eram contra a educação. Está cansada de tentarem pressionar o voto desta casa, 

reprovaram o projeto do veterinário não porque são contra, mas porque antes dele 

estamos pedindo um agrônomo o qual consta no plano de governo, e ainda uma 

agente de saúde para a localidade do Morro das Batatas, deve-se colocar por 

necessidade. Solicitou que seja enviado todo mês cópia da planilha do Jeta, do 

Polo e das contas telefônicas até final do ano. É a favor de incentivos para as 

indústrias mas deve-se controlar os gastos, reiterou que não tem visto incentivo 

para o comercio local. Tem pessoas que já estão comprando votos, fazendo 
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promessas mas fica feliz pois muitas pessoas acordaram e vem procurar a gente 

para denunciar. Frisou que a localidade do Morro das Batatas está há dois anos 

e meio sem agente de saúde agora chamaram as agentes e querem redistribuir 

essas áreas sendo que estão sobrecarregadas não é a favor disso é necessário 

contratar mais uma.  O Prefeito e o Vice-Prefeito foram condenados por cobrar 

diárias indevidas é uma vergonha para o município. Comentou sobre as diárias 

de Gravatal, na época tinha a Alto Fest e o Clube de Mães lucrou mais ou menos 

R$ 3.000,00 com trabalho duro e pesado, durante uma semana, para ter comida 

para os visitantes na festa, com esse valor foram fazer uma viagem para Gravatal, 

esse valor nem foi suficiente pagar todas as despesas, convidaram o Prefeito e a 

Primeira Dama para irem no ônibus mas foram de carro, o Clube ofereceu para 

pagar as despesas e o Prefeito não aceitou só que na volta fez diárias recebendo 

em torno de R$ 3.000,00 (não sabe exatamente), ele ganhou de diária o que o 

Clube ganhou em uma semana de trabalho, questionou: isso é honesto? É Justo?. 

O Vereador Fernando completou que as questões das diárias e bem mais ampla 

foi criticado quando viajou a Brasília sobrou R$ 700,00 não fez doação pois o 

dinheiro não era seu simplesmente devolveu para a comunidade, há 14 dias atrás 

o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e o Diretor Administrativo foram para Brasília 

, não é contra a viagem mas tem que ir com projetos, com um cronograma, na 

semana passada a Presidente Lusiana foi há Brasília o Vice-Prefeito ficou 

sabendo que ela estava lá e também foi, questionou pois tinha ido a apenas a três 

semanas. Se as coisas são colocadas em cima da hora aprendemos com o 

Executivo pois eles fazem igual. Reiterou que tem coisas irregulares acontecendo 

no município e tem pessoas que estão sendo coniventes, frisou que não são 

contra ninguém no município nem contra a administração municipal, somente a 

atos e atitudes incorretas pode até acontecer por desconhecimento, mas daí a 

pessoa deve voltar atrás e reconhecer o seu erro. Parabenizou a atitude das 

eleitoras Maria Helena e Elisane pela denúncia que fizeram. A Vereadora Suzana 

sente-se muitas vezes com vergonha de morar no município pelas atitudes do 
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Prefeito por não ter o empreendedorismo que deveria ter com o município bem 

como o respeito pelas pessoas, o papel do vereador e trabalhar pelo que é correto 

ainda continua acreditando no município, pois tem pessoas boas. 

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 


