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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

094 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 julho 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 093, sendo posta em votação e aprovada 

por unanimidade, após as correções solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 

077/2016 – Relatório de Validação e Encaminhamento RVE. Prot. nº 79/2016 – 

Esclarecimentos. ORADORES INSCRITOS: Vereador Fernando Querino 

Martiny saudou a todos os presentes, frisou que o município está vivendo um 

momento de muitos questionamentos resultando no seu crescimento. Muitas 

questões são delicadas e os vereadores devem tomar decisões, muitas vezes 

para alguns não é o ideal. Explicou que o vereador é eleito para fiscalizar e 

legislar, comentou que seu voto muitas vezes não vai de acordo com os demais 

colegas, assim muitas vezes o voto do vereador não vai de acordo com aquilo que 

a população espera ou deseja, mas é atribuição de cada vereador tomar a sua 

decisão ou de acordo com sua bancada partidária. Reiterou que todas as decisões 

devem ser respeitadas. Mencionou sobre comentários nas redes sociais, que as 

vezes é melhor não comentar ou retrucar, porque quando são de baixo escalão 

feitos para denegrir a imagem desta casa, enquadra-se em desrespeito. 

Esclareceu que os vereadores que não votaram a favor do projeto do Marco 

Regulatório, têm o direito de fazê-lo, em nenhum momento estes vereadores 

falaram que eram contra o projeto, eram a favor desde que fossem respeitadas as 

datas e a legislação maior que é o Código Florestal Brasileiro. Sobre a colocação 
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da Contabilidade relembrou que só queriam saber como funcionava, mas foi muito 

bem explanado, cada ordenador da despesa é responsável pelo seu setor. Não 

concorda com a colocação de que o caso do prefeito é o mesmo que a presidente 

da casa, pois ela não foi condenada pelo Judiciário enquanto que o prefeito foi 

condenado por atos ilegais. Vereadora Lusiana Hartmann saudou os presentes, 

comentou sobre o caso da denúncia que não houve condenação só foi uma multa 

o qual está sendo paga. Está desaminada com a política pois tem pessoas que 

não sabem diferenciar a pessoa da política. Comentou que sua mãe estava com 

problemas de saúde, elogiou e agradeceu a Secretaria de Saúde. Comentou que 

os funcionários da Contabilidade nunca faltaram com respeito aos vereadores, foi 

mal interpretado, pois ninguém falou mal deles, afirmou que sempre que precisou 

eles estavam à disposição para explicar e orientar, indiferente de partido fazem o 

seu trabalho.  ORDEM DO DIA: Inexistente.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

Vereador Geraldo comentou que é uma pena que o assessor não está na casa, 

pois tem bons projetos na comissão de pareceres. Frisou que os funcionários da 

Contabilidade sempre tiveram respeito pelos vereadores. Comentou que quando 

era Secretário tudo que comprava era responsável e tinha que assinar.  Lamentou 

sobre o fato de o Jornal Primeira Hora não ter colocado o nome dos vereadores 

que reprovaram o projeto do Marco Regulatório que iria beneficiar 52 famílias, 

questiona, pois, quando um projeto é aprovado colocam os nomes dos 

vereadores. Elogiou a Saúde do Município. Comentou sobre a retomada das 

obras do asfalto em São Pedro. Criticaram o prefeito pelo empréstimo que foi feito 

para asfaltar a localidade do Morro Belo, reiterou que sempre foi a favor de asfalto. 

O Vereador Bertilo comentou sobre a saúde. Explanou sobre o problema que tinha 

no município que era a água que tinha um gosto ruim e era suja. É a favor dos 

projetos de asfalto que estão tramitando os quais vão asfaltar a rua da igreja e do 

loteamento, frisou que cada rua deve ser votada separadamente, mas é favorável 

que sejam feitas reuniões com ata para sanar as dúvidas. A Vereadora Ligia 

explanou que já foi aprovado o projeto do asfaltamento no valor de R$ 700.000,0 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 
 

para as ruas citados pelo colega Bertilo, explicou que os projetos que estão 

tramitando são para cobrança dessas melhorias na execução. Pediu que se 

possível, todos podiam deixar o celular no silencioso para não atrapalhar a 

sessão. Quanto a votação da denúncia contra a vereadora Lusiana, frisou que se 

na época as pessoas teriam vindo pedir para tomar uma providência teriam 

tomado, mas não três anos depois sendo feito com algum interesse. O Vereador 

Fernando parabenizou o CTG Guapos da Serra pela apresentação na Kronenthal 

Fest, lamentou que não podem se apresentar na Alto Fest. A Vereador Suzana 

laureou que a única saída para o Brasil é desenvolver pessoas sérias não pessoas 

aventureiras que jogam com questões do povo. Melhorar as ideias e opiniões das 

pessoas e não perder tempo criando picuinhas com debates e sim focar com 

questões que valem a pena. Concordou com a colega Ligia que o projeto do 

asfalto já foi aprovado e que os projetos que estão tramitando referem-se a 

cobrança, questiona a maneira de como são feitas as coisas, não é contra 

cobrança de melhoria é a favor porque na sua rua também foi feita. Relembrou 

que o asfalto na rua do prefeito não veio projeto para cobrar, foi contra esse 

asfalto. O Vereador Geraldo citou que na rua do Morro Belo foi feito o asfalto mas 

não foi cobrado, solicitou o nome dos vereadores que aprovaram a rua sem saída 

como também o nome dos vereadores que em 2013 votaram a favor da criação 

dos cargos em comissão. 

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 


