Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
028ª Ata da 6ª Legislatura (2014)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 26 de fevereiro de 2014, às 19 horas, na sede da Câmara
Municipal de Vereadores, presidido pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o
exercício de 2014. A sessão foi aberta com o quórum mínimo exigido para
realização do ato, eis que presentes os (07) sete vereadores eleitos. Logo após, o
Presidente convidou os Vereadores Maria Lourdes Frozi e Irineu Antonio Fetter
para se colocarem de pé, sendo que os mesmos tenham feito o juramento e em
seguida sendo empossados pelo Presidente. Que neste momento procedeu a
votação para substituição do 1º Secretário, sendo que, em votação o mais votado
foi a Vereadora Maria Lourdes Frozi. Logo após, procedeu-se a leitura da ata nº 27,
sendo posta em votação e aprovada por unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: nada consta.
ORADORES INSCRITOS: Nada consta. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o
quorum, passou-se a observar a ordem do dia, que consiste em dois (01) Projeto
de Lei do Poder Legislativo e (07) sete Projeto(s) de Lei do Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 01/2014, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014. Altera a Lei
Municipal nº 970/2013. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora
solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador
Fernando, que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela
comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação o projeto
foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 003/2014, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2014. Concede subvenção social ao Grupo Tradicionalista da
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Cultura Nativista Guapos da Serra. Depois de lido o projeto, bem como sua
justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu
relator, o Vereador Fernando, que afirmou que o mesmo fora aprovado por
unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O
Vereador Fernando menciona a importância do Projeto. Posto em votação foi
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 004/2014, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2014. Concede subvenção social ao Coral Municipal de Alto
Feliz. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão
da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando, que
afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o
projeto foi posto em discussão. O Vereador Fernando enaltece o Projeto e explica
que deveria ser até mais o valor. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 006/2014, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. Autoriza o
Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação Unidos Real de
Arroio Jaguar, para pagamento de parte de despesas em Campeonato
Intermunicipal de Futebol de Campo. Depois de lido o projeto, bem como sua
justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu
relator, o Vereador Fernando, que afirmou que o mesmo fora aprovado por
unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O
Vereador Fernando garante que favorece o esporte e é de suma importância. O
Vereador Geraldo sente-se orgulhoso de estar sendo votados Projetos de Lei de
incentivo a diversas entidades. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 007/2014, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. Concede
subvenção social à Associação do Grupo de Bolão Santo Antônio de Alto
Feliz. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão
da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando, que
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afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o
projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo parabeniza a comunidade de
Santo Antônio pela presença e parabeniza os projetos de incentivo. A Vereadora
Suzana parabeniza a comunidade do santo Antônio por estar presente. Enaltece os
projetos e sua importância para entidades sem fins lucrativos. O Vereador
Fernando também enaltece a presença da comunidade. Comenta sobre o projeto e
sua importância. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE
LEI Nº 008/2014, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. Autoriza o Poder Executivo a
conceder remissão de crédito não tributário proveniente de tarifa básica d’
água. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão
da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando, que
afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o
projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo esclarece e dá uma breve
explicação do projeto. O Vereador Fernando coloca que o projeto está claro e
correto. Só esplandece que muitas vezes achamos que temos débito no Município
e não devemos. O Vereador Bertilo comenta do mapa que os vereadores
receberam. O Vereador Fernando coloca que todos são passiveis de erros, o
importante é corrigi-los. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 009/2014, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. Autoriza o
Poder Executivo a isentar unidade de consumo do pagamento de tarifa básica
d’ água. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a
decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando,
que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo
após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo esplandece que este
projeto é continuidade do anterior. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 010/2014, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014. Altera a Lei
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Municipal nº 637, de 23 de fevereiro de 2006, que institui ponto facultativo.
Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da
comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando, que afirmou
que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto
foi posto em discussão. A Vereadora Ligia pede vistas do Projeto, explica que não
está fechando as datas uma vez que no calendário o dia 15 não é mais feriado do
dia do professor em função do motorista dia 28 não ter folga. Pede para rever as
férias das tias da creche. Coloca que não está claro quanto será o pagamento das
horas extras dos motoristas. O Vereador Fernando esplandece que na Comissão
pediu para o projeto ficar em tramitação, pois deveria ser discutido com mais
profundidade. A Vereadora Ligia esclarece que a lei que está em vigor ainda é
ponto facultativo. O Vereador Bertilo esplandece que não é contra, esclarece que
na unidade não é ponto facultativo e dá uma breve explicação sobre o projeto. A
Vereadora Suzana também é a favor das vistas, pois no projeto não está bem
esclarecido alguns pontos. A Vereadora Ligia enaltece novamente o ponto de
estarem votando o projeto que consta dia 15 de outubro feriado, que no calendário
2014 não consta neste dia e sim 28 de outubro, então como vamos aprovar um
projeto que já alteramos. E se preocupa com as funcionárias da creche que vão
perder. O Vereador Geraldo concorda que devemos rever sim. Pede se a
Secretaria da Saúde tem alguma colocação e ela faz uma breve explicação como
também o Ari André Boeni que já foi Secretário da Saúde. O Vereador Bertilo
também expõe sobre o projeto e se não for aprovado a Saúde irá trabalhar normal
segunda-feira. O Vereador Fernando expõe que ficou claro que a população não
vai ficar desassistida. Lamenta que o projeto não foi enviado antes para ser
estudado melhor. O Vereador Bertilo coloca que o projeto foi visto semana
passada. O Vereador Geraldo coloca que o projeto vai ser posto em votação e
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compromete-se em analisar junto ao Executivo esses dois dias. A Vereadora Ligia
retira às vistas. O Vereador Bertilo pede que seja feita uma reunião com os
motoristas e a Sónali para esclarecer sobre o sobre-aviso. O Vereador Fernando
expõe que devemos votar. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo agradece a presença do público.
Sente-se orgulhoso de ter votado oito projetos beneficiando várias modalidades.
Deseja boa-sorte aos novos colegas. O Vereador Bertilo também agradece a
presença do público e dá boas-vindas aos novos colegas. Coloca que discutição e
critica deve existir desde que seja construtiva. A Vereadora Ligia deseja boasvindas aos novos colegas. Fica feliz em ter votado projetos que beneficiam tanto o
esporte como a cultura. Alem de só elogiar precisa colocar situações como a
estrada do canto Schutz que está em péssimas condições. E pede a reforma da
estrada. Estiveram em Caxias na entrega da Patrola que veio de Brasília, também
como a retroescavadeira do ano passado, pelo programa do PAC-2, tenho muito
orgulho e fico feliz com estes projetos. Esclarece que estes projetos, a inscrição é
feita na Prefeitura e não precisa ir a Brasília. Foi procurada pela empresa da Nova
Alemanha que precisa da instalação de rede d’ água, fomos até o gabinete, lastima,
pois foram mal recebidos, e o Prefeito disse que precisa de mais 3 (três) meses
para resolver. Coloca que no jornal consta que os incentivos concedidos para as
empresas que querem se instalar á a realização de obras de infra-estrutura com
redes de água, energia e telefone, é bonito colocar no jornal pena que na prática
não está sendo feito. Fica triste também que a manutenção da Julio não foi
importante.
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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 e pelo Vereador 1º Secretário.

GERALDO FUHR
Presidente

MARIA LOURDES FROZI
Primeira Secretária
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