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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

036ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 
 

1) PREÂMBULO 
 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Alto Feliz, realizada no dia 28 de maio de 2014, às 

19 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo 

Vereador Geraldo Fuhr, eleita 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 035, sendo 

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

 
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

 
EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 024/2014 – Comunica retorno às atividades 

de vereador o Senhor Fernando Querino Martiny. Indicação nº 01/2014 – 

Colocação de lixeiras. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 064/2014- Relatório 

de Validação e Encaminhamento – RVE. Ofício nº 075/2014 resposta ao ofício 

nº 015/2014. Prot. nº 21/2014 – Liberação de Recursos Financeiros. Prot. nº 

22/2014 – Liberação de Recursos Financeiros. ORADORES INSCRITOS: 

Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes, sobre 

as conversas que circularam o município, referente o auxilio dos estudantes que 

seria retirado, dizendo que a Promotora havia mandado tirar, devido a isso ela e 

a Vereadora Suzana foram conversar com a Promotora, e ela passou que em 

nenhum momento mandou tirar as passagens, ela informa que mandou um 

ofício reiterando que o Executivo tome as providencias cabíveis para 

readequação do referido Programa Municipal de Apoio ao Estudante. Dessa 

forma, espera que o projeto não seja enviado à Câmara. Colocaram também a 

Promotora devido aos pedidos feitos por escrito nesta Casa, e não estão sendo 

respondidos por escrito, e ela passou que só precisa vir e fazer a denúncia. 
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Coloca que a partir de hoje vai tomar suas providências, pois novamente não 

recebeu suas solicitações e ainda foi escrito para não haver desperdício físico e 

financeiro. Comenta sobre o convite que recebeu sobre a inauguração da 

estrada do Morro Belo, os projetos sempre foram enviados a Câmara, e 

nenhum deles constava que o Senhor Deputado Boessio ajudou, e no convite é 

colocado o empenho e ajuda dele. Fazer um convite mentiroso é um 

desperdício de recursos físico e financeiro. Pede que até sexta-feira seja 

passado por escrito o que o Deputado Boessio ajudou. Lastima o fato de terem 

colegas saindo desta casa e falando mentiras a seu respeito, espera que não 

aconteça mais, pois faz um trabalho honesto dentro desta Casa. Comenta que 

no Morro Belo já tiveram que abrir o asfalto para arrumar um cano. ORDEM DO 

DIA: Verificado novamente o quorum, passou-se a observar a ordem do dia, 

consistente na discussão e votação de 02 (dois) Projetos de Lei do Poder 

Executivo. Projeto de Lei nº 028/2014 – 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 Nestor, que afirmou que o mesmo fora aprovado por 

unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O 

Vereador Bertilo comenta sobre a perfuração de um poço e lamenta, pois tem dois 

poços perfurados no Município, e ainda não foram instalados. É a favor do projeto. A 

Vereadora Ligia também é a favor do projeto e concorda com as colocações do colega 

Vereador Bertilo. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

Nº 029/2014, de 26 de maio de 2014. (Autoria Poder Executivo) – Autoriza o 

Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal, em caráter temporário, 

por excepcional interesse público. 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. A 

Vereadora Ligia faz menção do projeto, e menciona que vai ser contratada uma 
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pessoa que não está formada, somente está estudando. Mas é a favor do 

projeto, pois sabe a falta que o professor está fazendo. A Vereadora Suzana 

concorda com as colocações da Vereadora Ligia, deve haver uma política 

consistente e uma valorização desses profissionais na educação. Um país para 

crescer precisa de educação, esporte. O Vereador Bertilo comenta que tais 

profissionais são poucos. A Vereadora Ligia responde ao colega que têm 

profissionais, mas não vem pelo salário que é pouco. O Vereador Geraldo 

também concorda que o salário é pouco para os professores, e de outros 

profissionais também está baixo, e por isso há poucos profissionais atuando, 

como operadores, motoristas. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo saudou os presentes, reitera 

sobre as colocações da colega Vereadora Ligia sobre o auxílio e empenho do 

Deputado Boessio, participou da votação do projeto e Luiz Carlos Bussato 

conseguiu uma emenda, Daniel Susin, assessor do Mendes Ribeiro também 

ajudou. Menciona que as pessoas não querem saber do dinheiro, querem 

asfalto na frente da casa. Reitera sua dúvida sobre o que o Deputado Boessio 

ajudou. A Vereadora Suzana comenta que esteve em Porto Alegre na 

Assembléia Legislativa aonde foi comemorado o aniversario de 60 anos das 

APAES do Brasil, estavam presentes vários Deputados, e o Deputado Boessio 

também estava. Menciona que estamos numa época onde não devemos aceitar 

e acreditar em tudo que é dito, se a pessoa é merecedora deve levar títulos, 

agora se não faz para merecer não é justo colocar uma faixa e disser que é 

padrinho. Reitera que deve ser feito com ética. De políticos que sabem enrolar 

e enganar estamos cansados. Mencionou que o Senhor Romeu Ost conversou 

com ela sobre as colocações de lixeiras no Município, por isso fez a indicação. 

Sobre a pavimentação da Rua Benno Bohn e Roberto Scherer, esteve na 

Câmara e conversou com o arquiteto Joaquim e o mesmo explicou que a rua 

não vai ser fechada para pedestres, e para circulação de veículos estão 

estudando ainda. Complementa que poderia ser feita uma reunião com os 
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moradores. Sobre a conversa do cancelamento das passagens aos estudantes, 

menciona que na época de campanha foi dito 100% (cem por cento) de 

passagens. Comenta que se o auxilio foi retirado muitos estudantes vai desistir, 

como o Município vai avançar se as coisas boas são tiradas, foram até a 

Promotoria e a Promotora lhe deu o papel que é preciso fazer readequação no 

Programa. O Vereador Bertilo comenta sobre as colocações de lixeira. Sobre os 

estudantes conversou com o prefeito e a Juceli, estavam pressentes o Irineu, a 

Lourdes o Gunther e a Presidente da Associação, ele é a favor das passagens 

desse incentivo. Argumenta que a associação se queixa dos alunos que não 

são comprometidos. Cometa sobre a prestação de contas que foi feita atrasada 

pelo motivo de alunos não terem devolvido o dinheiro, e não poderia ter sido 

pago retroativo. Pede cópia da folha que a promotoria entregou para as 

Vereadoras. Menciona que os alunos só precisam entregar o documento de 

freqüência. Comenta que a promotora reiterou sobre os alunos que vão de 

carro, que esses não precisam de ajuda. O Vereador Nestor agradece o 

Vereador Fernando Martiny que cedeu esses dois meses como vereador, dessa 

forma também agradece os colegas e os funcionários da Câmara. A Vereadora 

Ligia agradece o colega o Vereador Nestor pelo seu trabalho. Comenta que a 

folha que recebeu é a mesma que o prefeito recebeu. Questiona o fato de terem 

feito uma reunião e não convidaram o seu grupo. Se for necessário tirar as 

passagens de quem não apresenta a folha, concorda com isso, é contrária a 

idéia dos estudantes que apresentam e vão ser prejudicados. Comenta que na 

campanha prometeram 100% (cem pro cento) das passagens, a agora passam 

nas casas falando que os vereadores vão tirar. Questiona como a promotora 

sabe que os estudantes vão de carro. O Vereador Geraldo lembra que passou 

na câmara para os estudantes poderem irem de carro, era contrário a essa 

idéia. Comenta que se for tirado às passagens poucos vão se interessar em 

estudar. A Vereadora Ligia reitera que é a favor dos 100% (cem por cento) das 

passagens. O Vereador Bertilo reitera que é a favor das passagens. A 
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Vereadora Suzana comenta que a promotora passou que o erro não veio de 

agora, que os 100% (cem por cento) não estava no programa, a pessoa tem 

que ser responsável pelos programas que aceita para o Município. 

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                                 MARIA LOURDES FROZI 
Presidente                                                     Primeira Secretária 

 
 


