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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
042ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Alto Feliz, realizada no dia 13 de agosto 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 041, sendo 

posta em votação e aprovada por unanimidade.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada 

consta. ORADORES INSCRITOS: Vereador Bertilo Pedro Muller saudou a 

todos os presentes, fez menção sobre o projeto polêmico dos estudantes, e 

anunciou seu voto contrário ao projeto e as quatro emendas. Apóia o projeto do 

saibro. Vereador Fernando Martiny saudou a todos os presentes, ficou 

surpreso com o anúncio do colega Vereador Bertilo sobre o seu voto. Comentou 

que a promotora Carla, apontou sobre o transporte para os universitários, a qual 

justificou que ofende frontalmente os princípios da Administração Pública, 

especialmente na economicidade e moralidade. Mas justificou que não se 

preocupa, pois o município é muito rico, defende isso, pois o seu papel e 

fiscalizar e diante disso, como vereador da oposição precisa levantar dados, se 

deslocar, pedir informações, relatou que o município, a Secretaria da Agricultura 

e do Meio Ambiente comprou duas máquinas esse ano, um distribuidor de 

adubo líquido e uma roçadeira hidráulica articulada. As licitações foram feitas 

através de carta-convite, os valores não foram baixos, questionou então porque 

foi feita carta-convite se os valores foram altos. Relatou que através do Portal 

da Transparência verificou que a prefeitura de Bom Princípio comprou a mesma 

roçadeira hidráulica articulada no ano passado, no valor de R$ 39.500,00 (trinta 

e nove mil e quinhentos reais), da empresa Agritec de Caxias do Sul, e a 
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prefeitura de Pontão também comprou neste ano através de processo licitatório 

onde tiveram uma verba federal de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos 

reais) e tiveram que dar uma contrapartida no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) comprada da empresa Fenosul. Mencionou que o município de Alto Feliz 

comprou essa mesma máquina por R$ 63.850,00 (sessenta e três mil 

oitocentos e cinqüenta reais). Questiona tal diferença. Comentou sobre o 

distribuidor de adubo líquido a qual fez uma cotação na mesma empresa que a 

prefeitura comprou, e resultou no valor de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos 

reais), sem pneus, se informou e com os pneus o valor seria de R$ 13.700,00 

(treze mil e setecentos reais). Menciona que a Prefeitura de Alto Feliz comprou 

essa mesma máquina pelo valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e 

quatrocentos reais). Reiterou que a prefeitura poderia ter comprado esses dois 

equipamentos e ter economizado R$ 30.000,00 (trinta mil reais), comenta que 

estão discutindo o término do repasse para os estudantes. Apresenta três 

justificativas para estes acontecimentos, primeiro explica que somos muitos 

ricos não precisamos olhar o valor do que é comprado, segundo somos muito 

incompetentes na compra, e terceiro dá para desconfiar das coisas. Apresenta 

o orçamento da empresa que foi comprada a roçadeira e a mesma fez no valor 

de R$ 51.500,00 (cinqüenta e um mil e quinhentos reais). Comentou se isso é 

feito na compra de duas máquinas, imagina na licitação de asfalto, das obras, 

construções. Esclarece que como fiscalizadores tem o dever de apresentar para 

a promotoria pública esses dados. Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes 

saudou a todos os presentes, declara o seu apoio aos estudantes e está ao 

lado deles. Comenta a importância da participação na sessão, pois poderão 

observar a atitude de todos os nove vereadores, e dessa forma lembrar quem 

prometeu defender o povo e depois esquecem. Parabeniza o Vereador Bertilo 

pelo seu voto. Apóia o projeto do saibro, pois o mesmo é importante na 

manutenção das estradas. Mencionou da obra do asfalto da Júlio, está 

contente, pois está andando. Refere sobre as colocações do colega Vereador 
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Fernando, e lembra que desde o ano passado vem pedindo a contratação do 

agrônomo para o município, ao qual dizem que não tem dinheiro, mas tem para 

gastar com a compra de equipamentos, acima do valor. Refere sobre as 

denúncias feitas por moradores do Alto Feliz, ao qual um morador comprou a 

mesma máquina de adubo líquido no valor de 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Mencionou que empresas os contataram para lamentar as propostas que 

estão sendo feitas a eles antes de serem comprados equipamentos. Refere que 

a próxima fiscalização será em relação aos altos gastos nas oficinas 

mecânicas. Vereadora Suzana Maria Schwendler saudou a todos os 

presentes, refere sobre economicidade, gastar com moderação, é isso que é 

aprendido na família, e é preciso muito equilíbrio para tocar em frente uma 

família, um município, um estado, um país. Assim como um carro precisa de 

freio, o município também precisa. Refere sobre o transporte aos estudantes 

universitários e escolas técnicas, comenta que na campanha em 2012, as 

pessoas comentavam que a candidata Maria Liliana Freiberger iria tirar os 

100% (cem por cento) do transporte, mas argumenta que a denúncia veio em 

2012 e o prefeito sabia. Levanta argumentos e questiona porque falar que a 

promotora está retirando. Não entende porque retirar, pois o município está 

atendendo o Ensino Infantil e Fundamental. Por isso defende os estudantes e 

declarou ser contrária ao projeto. O Vereador Geraldo apóia os 100% (cem por 

cento) ao benefício para os estudantes. O Vereador Fernando após a 

sinalização da não aprovação do projeto retira as suas emendas. ORDEM DO 

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

consistente na discussão e votação de 04 (quatro) Projetos de Lei do Poder 

Executivo. EMENDA N° 01/2014 AO PROJETO DE LEI N° 35, DE 07 DE 

JULHO DE 2014 - Altera redação do art. 11 do Projeto de Lei n° 35/2014. 

Depois de lido a emenda, foi posta em votação sendo rejeitada por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 035/2014, de 07 de julho de 2014. – 

Reestrutura o Programa Municipal de Apoio ao Estudante – PMAE. Abre 
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Crédito Especial no Orçamento Vigente. Revoga a Lei Municipal nº 839, de 

26 de novembro de 2010. Como o projeto já foi lido, deu-se seqüência sendo 

colocado em discussão. O Vereador Bertilo argumenta que é contrário ao 

projeto, pois não concorda na íntegra com o mesmo. Sugere que o novo projeto 

seja estudado com a Secretaria da Educação juntamente com os estudantes. O 

Vereador Fernando reitera que quando receberam o projeto foram diretamente 

contra, pois muitos alunos iram perder o benefício da maneira como estava. 

Agradeçe a bancada da situação pelo seu apoio. A Vereadora Ligia 

parabenizou os colegas pela atitude perante o projeto. Levantou em questão o 

projeto da bibliotecária que votaram contra e até hoje não aconteceu nada. 

Mencionou que o benefício pode continuar, pois o Ensino Infantil e o Ensino 

Fundamental estão com vagas. A Vereadora Suzana fica feliz, pois a votação 

vai ser unânime em prol dos estudantes que batalham por seus objetivos, 

Agradeceu os colegas. O Vereador Irineu é contrário ao projeto, pois não pode 

votar contra seus princípios, pois tem uma filha que estuda e que precisa das 

passagens. O Vereador Geraldo fica feliz e parabeniza os colegas pela atitude. 

Posto em votação foi rejeitado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 

037/2014, DE 04 DE AGOSTO 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 afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade 

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

Germano questionou quem é professora que pegaria a licença. O Vereador 

Geraldo respondeu ao colega que consta na justificativa, que seria  a 

professora Caroline Gisch Cordella. O Vereador Fernando reitera sobre o 

impacto financeiro do projeto, onde demonstra que a despesa com pessoal está 

bem acima do que seria o ideal, está dentro da lei. Comentou que o ano de 

2014 vai fechar o impacto com despesa do pessoal em torno de 45% (quarenta 
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e cinco por cento), é preocupante. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 038/2014, DE 04 DE AGOSTO DE 2014. 

Altera a Lei Municipal nº 987, de 24 de novembro de 2011, que reestruturou 

o Conselho Municipal da Saúde e o Fundo Municipal da Saúde. 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 concorda, pois vão abrir mais vagas 

no conselho, pois assim vão poder discutir e aceitar novas idéias. Posto em 

votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 039/2014, DE 04 

DE AGOSTO DE 2014. Altera a Lei Municipal nº 933, de 20 de fevereiro de 

2013, que criou o Comitê de Investimentos dos recursos do Regime 

Próprio de Previdência do Município de Alto Feliz. 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 foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

Nº 041/2014, DE 11 DE AGOSTO 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 afirmou que é a favor do projeto, mas questionou sobre o 

remanejo das verbas. O Vereador Geraldo também é a favor do projeto. Posto 

em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

Vereador Geraldo menciona que o município possui muito maquinário, mas 

faltam operadores. Parabeniza o trabalho do Secretário de Obras. A Vereadora 

Ligia menciona sobre a saída de dois funcionários da prefeitura e lamenta. O 

Vereador Fernando comentou sobre os documentos que estão a disposição. 
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Afirma que tem coisas boas acontecendo no município, mas tem coisas que 

não estão certas. Comenta que quando o dinheiro no município é superfaturado 

está sendo mal aplicado. O Vereador Bertilo menciona que fizeram a sua parte 

mas cabe agora os estudantes fazerem sua parte, reitera sobre aqueles que 

não cumprem com a sua obrigação de entregar os documentos no dia. 

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 

 


