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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
038ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Alto Feliz, realizada no dia 11 de junho 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 036 e nº 

037, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade, após as correções 

solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 
EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 028/2014 Eli Hahn Bohn requer asfaltamento, 

iluminação e colocação de lixeira na Rua Profº Benno Bohn. Prot. 029/2014 

Indicação nº 01/2014 Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes solicita o 

calçamento da Rua que dá acesso à Vinícola Don Guerino. EXPEDIENTE 

EXTERNO: Inexistente. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Suzana Maria 

Schwendler saudou a todos os presentes, comenta sobre o início da Copa do 

Mundo, reitera que deve-se separar o futebol das eleições, é a favor da Copa, e 

das Olimpíadas em 2016, pois vai trazer desenvolvimento e progresso para o 

país. Entende que trouxe grande legado em obras, infra-estrutura e turismo. O 

Brasileiro deve cobrar honestidade e transparência em todos os atos de seus 

governantes, nas urnas descartar os políticos corruptos. O Brasil começa um 

processo de limpeza, onde é recusado o que apodrece, o desnecessário e o 

corrupto. As manifestações de 2013 trouxeram muitos resultados, mas deve ser 

ampliado com bons projetos. Reitera a fala do Governador Tarso, que o mesmo 

mencionou sobre o legado. Acredita que temos muito a melhor, em vias, em 

rua, em asfalto, em ajudar os jovens e as crianças. Vereadora Ligia Maria 

Schneider Dewes saudou a todos os presentes, menciona sobre a assinatura 

do reinício das obras do asfalto Alto Feliz-Farroupilha e a visita do Governador 
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Tarso que veio confirmar o reinício da obra. Agradece as pessoas que 

ajudaram, como a Comissão Pró-Asfalto. Comenta sobre a indicação e 

agradece os colegas que assinaram a mesma, que o município tem 

compromisso com a rua, que dá acesso a Vinícola Don Guerino. Pede que seja 

providenciado um lugar para as máquinas das obras ficarem, pois estão ficando 

no relento. Comenta sua preocupação com os projetos que são enviados à 

Câmara, sobre abre crédito suplementar, que estamos apenas no mês de junho 

e já está sendo feito essas suplementações. Agradece a família do Osvaldo e 

Salete Motter, pela ótima recepção ao Governador Tarso e sua comitiva. 

Reitera que devem ser mais valorizados no município, pois são exemplo de 

trabalho e honestidade a serem seguidos. ORDEM DO DIA: Verificado 

novamente o quorum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na 

discussão e votação de 03 (três) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto 

de Lei nº 031/2014 de 06 de junho 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. O 

Vereador Fernando comenta que fazer suplementações é normal, o que é 

preocupante neste projeto que ele representa 5% (cinco por cento) do provável 

orçamento do município esse ano, para fazer o ajuste da folha de maio e o 

pagamento da gratificação natalina. Comenta que no ano passado foram 

criados dois cargos e aumentado a carga horária e a bancada do PT foi 

contrária. Comenta que a assessora jurídica mencionou que o Prefeito iria 

decidir em prover ou não, e proveu. A Secretaria da Administração seria 

retirada e não foi. Comenta sobre o projeto, que de algum lugar vai sair para 

fazer o pagamento, e vai ser deixado de fazer melhorias para a população. 

Reitera que tecnicamente o projeto está correto. A Vereadora Ligia ressalta que 

está preocupada com os créditos que estão sendo abertos, e com certeza não 
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vai ter dinheiro para fazer muitas obras. O Vereador Bertilo esclarece que o 

projeto é para pagar a gratificação natalina e se basearam na competência do 

mês de maio, e não para pagar a folha do mês de maio. Posto em votação foi 

aprovado por 5 votos à favor e 3 contra. PROJETO DE LEI Nº 032/2014, de 09 de 

junho 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. O Vereador Fernando 

menciona que este projeto vai trazer melhorias, é a favor do projeto. Posto em 

votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 033/2014, de 09 

de junho 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. O Vereador Fernando 

não concorda quando o projeto retira dinheiro de pastas essenciais para colocar 

em pastas para pagamento de vencimentos. Concorda com o projeto, pois está 

correto. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O Vereador Geraldo saudou os presentes, parabeniza a vinícola 

Motter, e espera que façam a estrada para eles. O Vereador Bertilo saudou os 

presentes, comenta que ficou feliz com a notícia da retomada do asfalto Alto 

Feliz-Farroupilha. Reitera que é PSDB por que na época em que a Yeda 

Crusius se elegeu não existia o partido no município, por isso foi fundando o 

PSDB. Comenta que a obra foi iniciada duas vezes. Menciona que ele e a Maria 

encontraram o Governador e passaram a situação do asfalto. Sobre a obra do 

calçamento na Vinícola está a favor. A Vereadora Suzana complementa que já 

estão um ano pedindo a pavimentação em frente à igreja, e neste ano foi 

aprovado, não por unanimidade o asfalto na rua do prefeito. Pedidos, projetos, 
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reivindicações que fazemos há mais tempo não são atendidos e por interesses 

pessoais o projeto foi aprovado. Menciona que vai continuar a batalhar. O 

Vereador Fernando comenta a visita do Deputado Elvino Bohn Gass, onde vai 

trazer o ofício do empenho da emenda parlamentar que foi entregue pelos três 

vereadores do PT, para a aquisição de trator. Durante a campanha mencionou 

que o município cresceu, mas também dizia que poderia ter crescido muito 

mais. Lamenta os direcionamentos das obras. Comenta que o asfalto Alto Feliz-

Farroupilha é muito antigo, aonde vários deputados se elegeram fazendo nome. 

A obra foi iniciada sem projeto, sem licença ambiental, sem destinação de 

verba. Comenta que fizeram varias reuniões, até porque o governo do PT está 

no governo, e era nosso dever. Fica contente que vai iniciar a obra, e pede que 

todos fiscalizem. A Vereadora Ligia explica que votou contra o projeto pelos 

altos gastos que estão sendo feitos no município, com os quais não concorda, 

mas não é contra o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário. Complementa 

sobre o asfalto que a partir de segunda, dia 16 (dezesseis) todos fiscalizem. 

Está muito feliz por esse asfalto. Lamentou que o Prefeito convidou somente 

alguns vereadores para a visita com o Governador Tarso, mas como vereadora 

do PT receberam um convite do Governo do Estado. Comenta que foram 

convidar o Prefeito para a reunião aonde seria assinado o reinício do asfalto. O 

Vereador Geraldo menciona a participação do Deputado Décio Franzen na 

retomada do asfalto. Elogia a Comissão Pró-Asfalto, pelo empenho. Espera que 

comecem e terminem a obra. 

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. 
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GERALDO FUHR                                 MARIA LOURDES FROZI 
Presidente                                                     Primeira Secretária 


