Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
034ª Ata da 6ª Legislatura (2014)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 23 de abril 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 das atas nº 032 e nº 033 sendo postas em votação e
aprovadas por unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Prot.016 – Solicita o Projeto da Obra da Pavimentação
da Rua Roberto Scherer e Profº Benno Bohn pela vereadora Suzana. Prot.017 –
Solicita relação por escrito, de gastos com passagem aéreas, estadia e diárias de
todas as viagens a Brasília nos anos de 2009 à 2012 do Prefeito Municipal, Vice
Prefeito, Secretários Municipais e vereadores como também dos anos de 2013 e
2014 pela Vereadora Ligia. Postos em votação foram aprovados por unanimidade.
EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. 15 – Relatório de Viagem nos dias 13 a 16 de abril
a capital Federal os Senhores Maurício Kunrath e José Paulo Bohn cumprindo a
seguinte agenda: 13/04 saída de Porto Alegre, 14/04 reunião Ministério da
Integração, 15/04 reunião Ministério da Pesca e 16/04 retorno a Porto Alegre.
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 017/2014, DE 02 DE ABRIL DE
2014. Dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal
de Alto Feliz, estabelece as atribuições dos órgãos da Administração Direta e
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dá outras providências. Revoga a Lei Municipal nº 006, de 05 de janeiro de
1993 e suas alterações. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora
solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador
Nestor, que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão.
Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Geraldo salientou que o
projeto teve tempo para ser analisado e sanado as suas dúvidas. Posto em votação
o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 021/2014, DE 17 DE
ABRIL DE 2014. Declara excedente o cargo de provimento efetivo de
Assistente de Creche, criado pela Lei Municipal nº 165, de 27 de junho de
1996. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão
da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Nestor, que afirmou
que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto
foi posto em discussão, tendo a Vereadora Lígia dito possuir dúvidas acerca do
projeto, questionando o significado do Ensino Médio Modalidade Normal, pois
possui vários, e não está exemplificado, como também se é necessário ter
concluído o estágio para assumir um concurso. Coloca que uma pessoa já foi
prejudicada no último concurso. Dessa forma pede que conste em ata, pois no
projeto não consta exemplificado o que precisa para assumir, se precisa ou não do
estágio. O Vereador Bertilo comentou que no edital vai constar o que a pessoa
precisa. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: O Vereador Geraldo relatou acerca da sessão extraordinária realizada
na sexta-feira, foi convocado na quinta de manhã e entregou a convocação para o
Vereador Nestor na mesma manhã, como também comunicou por telefone a
Vereadora Lígia. Menciona que a secretária Jéssica estava encarregada de
entregar a convocação, aonde entregou para os demais vereadores só não
conseguiu entregar para a Vereadora Ligia. Agradeceu a participação na sessão
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extraordinária dos vereadores que se fizeram presentes. Explicou que tirou dúvidas
do projeto que foi votado. Manifestou-se sobre a reportagem no Jornal Primeira
Hora aonde ironizou que num projeto polêmico só apareceram os vereadores da
situação. Expôs que na sessão extraordinária não é necessário participar, cabe a
cada um, mas só participaram seis vereadores. Mencionou que não conseguiu
encontrar a Vereadora Ligia para entregar a convocação. A Vereadora Ligia
responde ao colega Vereador Geraldo sobre as colocações que na quinta-feira
estava indo ao médico em Caxias, pediu que a colega vereadora Lourdes
confirmasse que ela estava na sexta no Posto de Saúde fazendo soro. Sente-se
frustrada com o grupo uma vez que seus direitos não foram respeitados, pois
estava tomando soro. Indagou que não foi convocada, pois não a encontraram pelo
motivo de estar doente, como não abriu a loja e não foi trabalhar, pois estava de
atestado. Referiu ainda que quando a pessoa não atende uma vez é porque não
pode falar. Acima de tudo somos seres humanos. Sustentou que ainda não
recebeu dados referentes ao valor dos CCs 15, 17 e 19 como também o impacto
financeiro. Indagou ainda que a Comissão de Pareceres não pode mais passar
projetos de lei se o mesmo está incompleto, pois se o caso ir adiante vão se
incomodar. Reforçou sobre o seu papel de vereadora, que não está na rua falando
mal dos colegas e sim batalhando pelo Município. Lamenta toda a situação e
explica que quem tiver dúvidas do seu atestado o mesmo está na Prefeitura.
Explica que como estava de atestado não foi trabalhar na escola, como também
não abriu a loja e nem como vereadora, pois como recebe salário dos três não iria
ir num e no outro não. O Vereador Geraldo disse que a vereadora Ligia deixou bem
claro que não tinha como a convocar.
3) OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Não houve ocorrências.
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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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