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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

051ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Alto Feliz, realizada no dia 26 de novembro 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 050, sendo posta em votação e aprovada por 

unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 

163/2014 – Relatório de Validação e Encaminhamento RVE. ORADORES INSCRITOS: 

Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes, comentou que 

ficou muito triste e chateada durante a semana com coisas que pediu para não 

acontecer, e continuam acontecendo, no ano passado foi dito que os vereadores do PT 

não queriam mais que levassem na ambulância as pessoas que tem plano de saúde, foi 

feito um pedido no jornal para esclarecer que não eram contra. Sobre o projeto do turno 

único reiterou que é a favor nas obras, mas que é contra na prefeitura, e que votou 

contra o projeto uma vez que os dois estavam no mesmo pacote, manteve a palavra 

uma vez que foi combinado na casa que não seria mais votado projetos que vem juntos 

no mesmo pacote. Esclareceu sobre uma fofoca que foi dita por um vereador e um 

secretário nas obras, que falaram que ela iria retirar o projeto do turno único, ainda 

acrescentou que dessa vez vai colocar processo por calúnia e diflamação. Comentou 

que as pessoas estão criticando bastante esse novo horário da prefeitura. Semana 

passada foi aprovado por alguns colegas a redução de gastos na prefeitura e na 

semana seguinte já tinha dinheiro sobrando, e o Prefeito foi para Brasília mais uma vez. 

Recebeu a notícia sobre a votação que aconteceu sobre a aposentadoria especial dos 

deputados, é uma vergonha, pediu para que olhem quem votou a favor e quem votou 

contra. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quorum, passou-se a observar a 
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ordem do dia, consistente na discussão e votação de 04 (quatro) Projetos de Lei do 

Poder Executivo. Projeto de Lei nº 051/2014 de 07 de novembro de 2014. – Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Alto Feliz para o Exercício Financeiro de 

2015. 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 pediu a tramitação do projeto. O Vereador Bertilo 

colocou que o projeto é importante para dar continuidade ao trabalho para o próximo 

ano. A Vereadora Ligia pede vistas ao projeto, pois tem prazo até dia 20 de dezembro. 

O Vereador Geraldo aceitou as vistas e pediu que quem tivesse dúvida sobre o projeto 

era para ligar e sanar as dúvidas pois o projeto entrará em votação na próxima sessão. 

Projeto de Lei nº 053/2014, de 07 de novembro de 2014. – Dispõe sobre benefícios 

eventuais no Município. Revoga as leis municipais nº 74/1994, nº 473/2002 e nº 

502/2003. 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 unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto 

em discussão. A Vereadora Ligia comentou que o projeto está confuso, uma hora 

beneficia as pessoas hora tira coisas, é complicado, inclusive é feito em proveito próprio 

poque há pouco tempo pessoas que não teriam necessidade de receber fraldas 

geriátricas pegavam e agora dissem que a assistência social não pode mais entregar. 

Sobre calamidade pública pensa que a prefeitura poderia adquirir alguns metros de 

lonas pretas caso aconteça alguma eventualidade. Se absteve do voto. A Vereadora 

Suzana relembrou a criação da secretaria da assistência social que foi muito discutida 

da sua necessidade ou não, aonde foi convidada a secretária para vir esclarecer a real 

necessidade desta secretaria, porque na nossa região poucos municípios estão 

contemplados com ela. No projeto consta sobre benefícios eventuais, que podem ou 

não acontecer. Colocou que as coisas devem ser mais discutidas com a população e 

com os vereadores, porque se houver questionamento poderemos esclarecer porque 

nem sabemos o que está sendo feito nessa secretaria, e se ela existe é porque tem que 

ter uma finalidade que deve ser a população e não para benefícios próprios, dessa 
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forma vai se abster do voto. O Vereador Bertilo justificou que na secretaria surgem 

algumas eventualidades, e tem que ter uma lei que ampare qualquer decisão, como a 

situação dos andarilhos. Sobre a compra de lonas não concorda porque pode precisar 

ou não. O Vereador Fernando relatou que foi aprovado o projeto para redução de gastos 

e este projeto dá uma abertura muito grande. Acredita que o município em termos de 

assistência social não está tão necessitado, alguns pontos estão bons aonde as famílias 

precisam. O Vereador Geraldo teceu comentários referente ao auxílio que será dado 

aos dependentes químicos e concorda. Posto em votação foi aprovado por 5 votos 

tendo 2 abstenções e 1 voto contra. Projeto de Lei nº 055/2014, de 21 de novembro 

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 unanimidade 

pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Fernando 

colocou que é um projeto natural. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 056/2014, de 21 de novembro de 2014. – Cria cargo na categoria 

funcional de agente administrativo. 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 unanimidade pela 

comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia relatou que é 

mais um tipico caso do município, aonde a juiza tem que determinar que uma pessoa 

seje nomeada, uma vez que é feito concurso municipal aonde no edital consta uma 

vaga, o primeiro colocado deve ser chamado, mas como houve pecuinhas com o Mario 

Franscisco Winter o mesmo não foi chamado, ele entrou na justiça e ganhou a causa o 

parabenizou e acrescentou que se preucupa, pois tem mais pessoas que fazem 

concurso e não são chamadas por perseguição política. O Vereador Fernando relatou 

que a perseguição política é uma coisa muito pequena, e o projeto está ligado 

diretamente a isso aonde o Mário prestou concurso que a prefeitura abriu, ele foi o 

primeiro colocado, após isso o prefeito não nomeou o primeiro colocado, sendo que está 

em lei. Sabe de outros casos no município aonde pessoas tiraram o primeiro lugar ou 
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segundo e não foram chamadas. Comentou que este caso poderia ter sido evitado. 

Posto em votação foi reprovado por 5 votos contra tendo 3 votos a favor. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo agradeceu a doação feita pela 

Associação do Clube de Mães Rainha do Lar para o grupo instrumental, e o Executivo 

por ter criado o grupo, explicou que o projeto não entrou em votação, pois não passou 

na comissão de pareceres, por ele teria passado. O Vereador Fernando parabenizou a 

inicitiva do Clube de Mães, mas infelizmente temos leis no Brasil, as vezes não 

concordamos com elas, é uma pena que o projeto tenha vindo na parte da tarde, relatou 

que o Executivo não fez o projeto remeteu a esta casa, e não é âmbito desta casa fazê-

lo e sim da Secretaria da Educação tomar iniciativa. Temos prazos legais se caso ele 

fosse votado poderia ser impugnado. Se feita sessão extraórdinaria estará presente. 

Reforçou que tem lei orgânica e regimento interno para ser seguidos. Argumentou sobre 

o denunciado da petrobás que falou que não tem nenhum tijolo no Brasil que não é 

licitado que não tenha uma comissão por fora. Sobre o cargo do Mario lamentou a 

votação do projeto, pois foram contra a decisão de uma juíza. O Vereador Geraldo 

comentou que se não fosse por ele o projeto da doação nem teria sido entregue hoje. O 

Vereador Bertilo comentou que cada comunidade quer ter um salão comunitário, um 

ginásio, é a favor que o centro de eventos seja sendo usado para a terceira idade, pelos 

artesões, pois é uma economia para a entidade e para o município, pois manter uma 

sede própria tem um custo alto. Sobre o acidente que ocorreu na ponte em Bom 

Princípio, comentou que a obra ficou muito tempo parada, como também colocou que 

talvez ao invés de gastar cinco sacos de cimento gastaram três. A Vereadora Ligia 

relembrou que questionaram a obra da escola nova, e afirmou que continua chovendo 

para dentro, acrescentou que nesta obra também faltou saco de cimento, aonde tinha 

que ser colocado dez foi colocado dois, isto são as obras públicas. Sobre a idéia de 

comprar lonas não quis dizer muitos metros e sim alguns para alguma eventualidade. 

Argumentou que quando pediu para ser arrumada a rua para as casas populares foi dito 

como vai ser feito o serviço sendo que as pessoas não pagam IPTU ainda, e andarilhos 

também não pagam IPTU. Sobre o projeto do clube de mães, paranenizou a iniciativa, 

mas justificou que precisam receber com 48 horas de antecêdencia. A Vereadora 
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Suzana argumentou que muitas atitudes devem ser mudadas para termos um município 

melhor. Como o projeto que foi votado sobre um cidadão do município, que por direito o 

cargo é dele, e quem somos nós para ir contra a decisão da juíza. Comentou que os 

vereadores não podem fazer parte da prefeitura, tem que ter uma ideologia. 

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 
 

 


