Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
030ª 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 março de 2014, às 19 horas, na sede da Câmara
Municipal de Vereadores, presidida 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 (09) nove vereadores eleitos. Logo após,
procedeu-se a leitura da ata nº 029, sendo posta em votação e aprovada por
unanimidade, após as correções solicitadas.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 013/2014 - Vereador Fernando Querino Martiny
requer

afastamento.

Posto

em

votação

foi

aprovado

por

unanimidade.

EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº 12/2014 solicita a cedência de uma sala na
Câmara. Prot. nº 11/2014 encaminha Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre de
2013. ORADORES INSCRITOS: Nada consta. ORDEM DO DIA: Verificado
novamente o quorum, passou-se a observar a ordem do dia, que consiste em dois
(02) Projetos de Lei do Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 12/2014, DE 19 DE
MARÇO DE 2014. Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na
execução de obra pública. 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 disse ser
a favor de melhorias no Município, de asfalto, mas lamenta ter sido feito um projeto
para asfaltar a rua aonde reside o Prefeito, uma rua sem saída. Reitera que tem
acessos das Igrejas para serem pavimentados como também a continuidade da
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avenida que passa em frente à Prefeitura. Por fim, refletiu que espera que algum
dia um dos seus vizinhos seja Prefeito, pois assim também terá asfalto. A
Vereadora Suzana concorda com o dito anteriormente pela colega Vereadora Ligia,
e acha estranho, pois no ano passado teve o encaminhamento da Rua em frente a
Igreja, e concorda que seja feita pois é um cartão visita do Município, ao invés de
ser feito um asfalto numa rua sem saída. O Vereador Fernando indagou que há
pouco foi implorado para ser votado um projeto que veio com tramitação irregular, e
foi lhe dito que a creche precisa de pessoas para trabalhar, reflete que colocaram o
projeto com interesse particular, e coloca a situação da rua em frente a creche e a
Escola. Reitera onde estão as prioridades do Município, indagou se são
particulares ou públicas são para alguns ou para a maioria. Reflete que o voto e a
responsabilidade são de cada um. Coloca que não dá mais para agüentar o fato de
virem projetos onde os interesses particulares estão acima dos interesses públicos.
Por fim relata que por tal motivo pediu seu licenciamento. Relembra que numa
sessão elogiou os projetos, pois estavam atendendo a maioria do povo. Posto em
votação o projeto foi aprovado por 5 votos à favor e 3 contra. PROJETO DE LEI Nº
013/2014, DE 19 DE MARÇO DE 2014. Abre Crédito Suplementar 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, o Vereador Fernando, que afirmou que o mesmo fora aprovado por
unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão, tendo o
Vereador Bertilo dito que teria dúvidas sobre tal projeto. A Vereadora Ligia tenta
sanar algumas dúvidas. O Vereador Geraldo relata que nos dois ginásios há
problemas, que chove na cancha e lamenta tal situação. O Vereador Fernando
salientou se há dúvidas pede-se vistas. Posto em votação foi aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo explica novas
________________________________________
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS

Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz

mudanças nas explicações pessoais. A Vereadora Ligia concordou com as
palavras do colega Vereador Geraldo. Relata que na última sessão colocaram o
mal recebimento do Prefeito, e ressaltou que na semana passada os três
vereadores estiveram no Gabinete para entregar uma verba de R$ 100.000,00
(Cem mil reais), e foram recebidos de outra maneira, com sorrisos, reflete que
colocou tal situação para o Prefeito que deveria ser sempre assim. Dissertou sobre
a questão do Projeto da creche, pede para ser visto se não há pessoas
concursadas ainda na lista, e relata se houver pode-se ser prorrogado por mais
dois anos o concurso. Mencionou que publicou as fotos da estrada do Canto
Schutz e complementou que vai continuar colocando até ser tomando providencias.
Relata sua tristeza, pois novamente não foi enviado o projeto de aumento para os
funcionários. Por fim, complementa sobre o projeto, que naquela rua vão ser
beneficiados 6 (seis) famílias e o custo vai ser de R$ 200.000,00 e poucos mil
reais, sendo uma rua sem saída, fica triste com tal situação, não que as famílias
não mereçam ter asfalto mas são só 6 famílias para uma verba de tal valor. O
Vereador Gunther reitera sobre o asfalto em frente a igreja e menciona que seria
mais barato o PVS. O Vereador Bertilo coloca que seria enviado o projeto de
reajuste para os funcionários, e explica que o mesmo é trabalhoso e devido ao
montante de serviço, não foi finalizado. Relata a importância do projeto da creche,
mas também menciona o fato de ter sido enviado em cima da hora, mas deveria ter
sido relevado. A Vereadora Suzana discorda do colega Vereador Bertilo e relembra
que no ano passado foi dito que não iriam mais aceitar projetos depois das 19
horas da segunda-feira, indagou que lidar com crianças é serio, e menciona se
fosse tão sério deveria ter vindo segunda-feira, salienta que com tantas pessoas
trabalhando montar um projeto desses não é tão difícil. Prioriza que deve ser
obedecido o que consta na Lei Orgânica do Município. O Vereador Geraldo explica
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sobre o projeto que passou aos colegas e acredita que a Comissão agiu por bom
senso, e se tiver necessidade vai ser marcada uma extraordinária para sexta-feira.
Concorda com a Vereadora Ligia se tiver pessoas ainda no concurso para ser
nomeada deve-se ver tal situação. Teceu comentários sobre o aumento do salário
dos funcionários.
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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