Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
029ª 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 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 028, sendo posta em votação e aprovada por
unanimidade, após as correções solicitadas.
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 (02) Projetos
de Lei do Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 05/2014, DE 17 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 011/2014, DE 07 DE MARÇO 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, tendo o
Vereador Geraldo dito que o município possui muito maquinário, porém quando
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abre concurso, o salário é muito baixo. Coloca que há poucos operadores e
motoristas. O Vereador Fernando concorda com o dito anteriormente pelo Vereador
Geraldo e acrescentou ser a favor do projeto, pelo fato de possuir bons
maquinários, mas levanta a questão que precisa de operadores para manuseá-las,
e que de fato precisem estar contentes, recebendo um bom salário. Relatou ainda,
que estava de manhã na Prefeitura, e verificou no mural, e disserta que no ano
passado o primeiro projeto numero 003, indagou a preocupação e os números que
fecharam no ano passado preocupam, acredita que não terá salários melhores,
pois não há condições de fazer um reajuste, acredita que haverá cortes. A
Vereadora Ligia disse ser a favor do projeto, espera que com mais maquinários,
sejam atendidas mais famílias, relata que recebeu queixas pela demora no
atendimento pela agricultura. Informou ainda, que vai verificar junto aos protocolos,
pois recebeu informações que tem famílias sendo privilegiadas. O Vereador
Geraldo em resposta ao colega Vereador Fernando relata a procura pela Sonali
para ser feita a alteração de classe, e que a mesma será feita o mais breve
possível. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: O Vereador Fernando salientou que o município possui bom
maquinário, mas tem pessoas sendo atendidas imediatamente e algumas fazem 5
(cinco) vezes protocolos e ficam no aguardo. Complementou que administração de
qualquer setor, deve-se respeitar o outro, e no município todos devem ser
atendidos e tratados bem, com igualdade e sem distinção. Questiona que no
protocolo as pessoas não recebem uma numeração para verificar a sua situação,
sugere que seja feito este controle e essa numeração por Secretaria. O Vereador
Bertilo concordou com o dito anteriormente pelo Vereador Fernando. Relata a
preocupação com os protocolos e para funcionar concorda que aja uma agenda
separada para a Secretaria. Ressaltou que com o colega Germano estão tentando
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melhorar o salário, e está complicado devido ao impacto financeiro. Por fim, disse
que este aumento vai beneficiar os funcionários para trabalharem com mais
eficiência e com gosto. A Vereadora Suzana dissertou sobre frases, palavras que
são ditas desde o ano passado, sobre impacto financeiro, aumento de funcionários,
indagou que deve-se rever tal situação. Salienta que o dever do vereador é
fiscalizar. Indagou a importância do grupo, que devem se juntar e ir junto ao
Executivo. Relata o fato de terem sido mal recebidas pelo Prefeito na visita com a
colega Vereadora Ligia e lamenta. Relata o fato de funcionários ganharam pouco e
uns ganham o quádruplo. Mencionou e pediu igualdade. Por fim reitera que não
adianta aquisição de máquinas quando um ser humano não é valorizado, percebe
muitos funcionários que trabalham no pesado e destes percebe muitas
reclamações. Pede ao grupo que se unam para reverter esta questão. O Vereador
Bertilo complementou a situação dos operadores que no momento tem 3 (três). A
Vereadora Ligia concordou com as colocações dos colegas, principalmente da
colega Vereadora Suzana. Esclareceu que estão preocupados em contar quantos
funcionários tem e isso não é nossa preocupação, reitera que devemos segurar os
que ainda têm. Relembra que no ano anterior que votaram o aumento, colocou se
não arrumassem um aumento para os funcionários iram perde-los. Cita duas
funcionárias da creche que saíram no mês de fevereiro, e nesta semana mais duas.
Teceu comentários sobre o salário do Prefeito e se ganhasse esse salário, iria
trabalhar no mínimo 15 horas com sorriso no rosto. Lamenta o mau recebimento do
Prefeito quando foram requisitar o andamento da obra de água da fábrica. Relatou
o fato de pessoas não estarem no seu setor. Sobre o aumento, sugeriu ao grupo de
irem juntos falar com o Prefeito, lembra que há um ano está pedindo o mesmo.
Apresentou, por fim, que o Prefeito disse ter feito a terraplanagem para a empresa
porem, durante a reunião que tiveram, a pessoa disse que tiveram que pagar a
________________________________________
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS

Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz

terraplanagem, a luz a RGE fez, e a Prefeitura instalou o poste de luz. Teceu
comentários sobre a EMATER que conseguiu a filantropia. Sobre o dia do
Município ressaltou que tem fotos da Rua Canto Schütz que está péssima e vai
divulgar. Recebeu críticas da estrada do Morro das Batatas. Por fim, reforça aos
colegas que acompanhem de perto os protocolos. O Vereador Geraldo elogia as
colocações da colega Vereadora Ligia, explica que conversou com o Engenheiro
Joaquim sobre a fábrica, e o mesmo lhe passou que em 30 dias seria feito.
Complementou que no dia seguinte da sessão foi olhar a Estrada do Canto Schütz,
que estava péssima, procurou o Jair e o mesmo lhe disse que na outra semana iria
fazer. Concorda que o Município possui bom maquinário, porém falta operador. A
Vereadora Ligia acrescentou que há 9 (nove) meses está pedindo o conserto da
estrada. O Vereador Fernando salientou a necessidade de se rever a questão dos
protocolos e sustentou a idéia de fazer numeração por Secretaria. Acrescentou
sobre o impacto financeiro e seria esperado, pois a projeção do orçamento do
município estava bem acima dos R$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais), com
os projetos que foram votados no ano passado seria esse o resultado. A
arrecadação não atingiu 90% (noventa por cento) do previsto, os gastos foram
feitos. Lembra que a Assessora Jurídica dissertou que cabe ao Prefeito prover ou
não prover o cargo. Lembra que votaram um aumento de um cidadão no Alto Feliz
em menos de um ano em 85% (oitenta e cinco por cento), e estamos discutindo um
mísero aumento para os funcionários que trabalham pesado. Justificou que são
cúmplices dos gastos do Município. Tece que o Prefeito ainda pode rever este
cargo, é um gasto a menos no Município. Por fim esclarece que é um simples
vereador, mas podem ajudar a resolver os problemas. O Vereador Bertilo teceu
comentários sobre a entrevista na RBS sobre a EMATER.
3) OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
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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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