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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
041ª 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 julho 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 040, sendo 

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

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº 

033/2014 – Processo de Contas Executivo 2011. Prot. nº 039/2014 - Resposta 

ao Protocolo nº 032/2014. Prot. nº 35/2014 – Contrato Celebrado entre o 

Município de Alto Feliz e a Caixa Econômica Federal. Ofício nº 104/2014 – 

Relatório de Validação e Encaminhamento RVE. ORADORES INSCRITOS: 

Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes, 

explica como funciona a votação de um projeto na Câmara. Menciona que 

quem prometeu está fazendo pouco caso para ajudar os estudantes. Reitera 

que a promotora não pediu para retirar o benefício somente readequar a lei. 

Comenta que o Município deve dar prioridade a Educação Infantil, Educação 

Fundamental, indaga sobre o que está faltando nestas duas áreas que ela está 

apontando, observa que ambas estão boas, e menciona que a creche está 

abrindo vagas. Reitera que daqui a dois meses vai haver eleições, e pede para 

que pensem bem em quem votar. Como também daqui a dois anos vai haver 

eleições para prefeito e vereador, pede para que não se esqueçam do dia de 

hoje, pois essas mesmas pessoas que prometeram na última eleição o 

benefício, hoje estão tirando. Comenta que muitos políticos prometem de tudo 

para se eleger, mas depois não fazem nada do que prometeram e não se 

preocupam com o próximo. Reitera que os jovens podem mudar isso. Indaga 
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que temos que acabar com as falsas promessas. Sustentou que é a favor que 

aumente o salário base, a renda per capita de 2 (dois) salários para 2 (dois) e 

meio ou 3 (três), ou que seja feita a grade de porcentagem. Comenta que tem 

coisas mais graves acontecendo no Município, e que a Promotora vai apontar. 

Vereador Fernando Martiny saudou a todos os presentes, refere que o 

assunto em pauta é sobre o transporte para os universitários, mencionou que o 

apontamento foi feito pelo Promotor Russomano, antes das eleições, e durante 

as eleições o prefeito eleito prometeu que iria ajudar em 100% (cem por cento) 

a todos os alunos. Sabendo do apontamento ele falou que a candidata de 

oposição Maria Liliana Freiberger iria tirar os 100% (cem por cento), usou de 

má fé, propaganda enganosa, pois já sabia do ocorrido. Afirma que vai 

apresentar emendas ao projeto. Comentou sobre a emenda do Prefeito para 

corrigir o projeto, aonde o mesmo vai entrar em vigor no mês seguinte ao de 

sua publicação. Lastimou não poder estar presente na reunião com os 

estudantes, comenta sobre alguns relatos, como o que foi falado que os 

vereadores que tem interesse não poderiam apresentar emenda, concorda, pois 

no regimento interno consta que não se pode fazer projetos a seu favor. 

Questiona o fato de o prefeito ter feito um projeto a seu favor, criando cargo 

para sua esposa, como também quem ajudou a fazer o projeto criou um cargo 

aumentando o seu salário. Afirma que está apoiando os estudantes e se o 

projeto for aprovado na íntegra, muitos estudantes vão perder o benefício. 

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. O Vereador Geraldo pede vistas ao Projeto de Lei nº 

035/2014, ficando em tramitação na Casa. PROJETO DE LEI Nº 036/2014, de 

17 de julho de 2014. – 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 Fernando, que 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Júlio de Castilhos, 1411 – Alto Feliz/RS 
 

afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo 

após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Geraldo referiu a 

importância do projeto, pois a área está sem agente de saúde. A Vereadora 

Ligia questiona se na área do morro das batatas já foi contratado outro 

funcionário, comenta que já poderia ter vindo junto com este projeto. O 

Vereador Fernando concorda com as colocações da Vereadora Ligia e 

mencionou que no projeto dos universitários colocaram abertura de crédito junto 

com o projeto. O Vereador Bertilo concorda com os comentários dos colegas, 

mas explica que não foi colocado junto, pois não foi feito processo seletivo para 

essa área. A Vereadora Suzana concorda com o Vereador Bertilo, mas indaga 

que quando se estabelece uma responsabilidade deve cobrá-la. Questiona a 

falta de organização e de administração. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo ressalta sobre 

as emendas do Vereador Fernando e o parabeniza. Sustenta que ele pediu 

para segurar o projeto, e afirma que não terá sessão extraordinária para votá-lo. 

A Vereadora Ligia ressalta a importância da participação dos estudantes na 

sessão, sustentou o seu apoio aos universitários. O Vereador Fernando aduziu 

a importância da comunidade na sessão. Reitera sobre as emendas e explica 

que a de proporcionalidade não vai aumentar o gasto que o município possui 

atualmente com os estudantes. A segunda emenda altera o artigo 3º referente 

ao estudante que ganha duas passagens de ida e de volta quando cursa duas 

disciplinas no mesmo dia, altera colocando uma passagem de ida e uma de 

volta, e afirma que este parágrafo e específico para uma pessoa. A terceira 

emenda acrescenta o salário líquido per capto não o salário bruto. A Vereadora 

Suzana agradece a presença de todos e ressalta o convite para a próxima 

sessão. É a favor de articulações que venham beneficiar todos os estudantes. 

O Vereador Bertilo comenta que há 13 (treze) anos foi aprovado o projeto do 

benefício, indaga que foi apontado em 2012 e desde então foi um longo 

processo e explica que deve ser feito critérios, lastima o fato. Comenta sobre as 
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emendas e mencionou ser contrário a uma delas, referente a duplicidade, não 

concorda com o levantamento feito que o mesmo estaria sendo para beneficiar 

uma pessoa, explica ser a favor, pois assim o aluno finaliza mais rápido o curso. 

Aduziu que em tudo é calculado o salário bruto. Afirmou que não gostaria que o 

projeto estivesse em pauta, mas que continuasse 100% (cem por cento) para 

todos, comenta que foram feitas denúncias. Por fim, afirmou que o decreto será 

feito conforme o projeto. O Vereador Geraldo levantou comentários sobre as 

emendas e acha injusto calcular por porcentagem. 

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 

 


