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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

027ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

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

Feliz, realizada no dia 12 de fevereiro 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. Em seguida 

procedeu-se a votação da Comissão de Pareceres para o ano de 2014, aonde foi 

formada pelos seguintes vereadores: Gunther Sigfrid Tempass, Germano 

Klagenberger e Fernando Querino Martiny, após seguiram para a sala para realizar 

a reunião da Comissão. Logo após, procedeu-se a leitura da ata nº 26, sendo posta 

em votação e aprovada por unanimidade, após as correções solicitadas.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 08/2014 - Vereadora Lusiana Hartmann requer 

afastamento. Prot. nº 10/2014 – Vereadora Roseli Muller Eidt requer afastamento. 

Postos em votação foram aprovados por unanimidade. EXPEDIENTE EXTERNO: 

Ofício nº 012/2014 encaminha relatório de Validação e Encaminhamento RVE. 

Prot. nº 01/2014 assunto liberação de recursos financeiros referente ao 

Planejamento Urbano. Prot. nº 02/2014 Contrato Celebrado entre o Município de 

Alto Feliz e a Caixa Econômica Federal. Prot. nº 03/2014 Contrato Celebrado entre 

o Município de Alto Feliz e a Caixa Econômica Federal. Ofício nº 01/2014 

encaminha Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de 2013. Prot. nº 05/2014 

relatório de viagem nos dias 26 a 28 de janeiro a capital Federal os Senhores 

Maurício Kunrath e Marcelo Sauthier. Ofício nº 013/2014 encaminha os Projetos de 

Lei nº 001/2014 e nº 002/2014. ORADORES INSCRITOS: Nada consta. ORDEM 
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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 01/2014, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014. 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, 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 002/2014, 

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar 

Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através do Departamento 

Autônomo de estradas de Rodagem – DAER. 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 foi aprovado por unanimidade. O Presidente Geraldo Fuhr convida o 

Anderson Frozza da Emater que explica o Relatório Anual das Atividades de 2013. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Bertilo comenta sobre o assalto ao 

Correio no Alto Feliz e parabeniza a Brigada Militar. Parabeniza a Administração 

pelo Convênio com o DAER. O Vereador Geraldo esclarece que teve mudanças na 

Casa e que comunicou os colegas, que não haveria mais transmissão online, que 

havias pessoas que reclamavam que não estava funcionando, então não renovou o 

contrato, pois o valor era alto R$ 7.000 e pouco e diz que devemos melhorar o 

acesso. Em relação à mudança da aparelhagem, tivemos que trocar toda a viação, 

recebeu três orçamentos um de R$ 7.800,00 e pouco, R$ 6.600,00 e pouco e um 

de R$ 5.000,00 e pouco e conseguiu com uma outra empresa que fez o serviço de 

qualidade e gastamos R$ 4.200,00. Esclarece que a Sessão é gravada e filmada, e 
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está a disposição. Quer fazer um ano bom com todos. A Vereadora Lusiana 

esclarece sobre a Transparência quando lhe passaram, era leiga no assunto, mas 

era Lei, fiz tudo e o Tribunal de Contas deu um parecer e obtivemos uma nota boa 

com 56% com material no site. Coloca que o contrato iria até março das leis e foi 

finalizado final do mês de janeiro, as leis até 2012 estão no sistema. Esclarece que 

a sua parte fez, agora o meu colega Geraldo que de procedência. Acredita que o 

valor para renovar o contrato é muito alto. Explica que tem uma pasta aonde consta 

que foram colocadas todas as leis, pelo fato de o sistema não estar mais no ar. 

Coloca que havia muito problema com a gravação no início, mas depois foram 

atrás do responsável pela manutenção e melhorou muito e dava para assistir. 

Explica que recebeu a proposta para retornar a Prefeitura e já trabalhou sete anos 

lá, quer ajudar a população, pois esteve dois anos fora, dando aula e não estava 

mais tão presente. Deseja boa sorte aos novos colegas. A Vereadora Roseli 

também esclarece que recebeu o convite para aceitar esse novo desafio, mas pelo 

pedido do público que vai aceitar o convite.  

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                                 LUSIANA HARTMANN 

Presidente                                                     Primeira Secretária 


