Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
053ª Ata da 6ª Legislatura (2014)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Alto Feliz, realizada no dia 17 de dezembro 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 052, sendo posta em votação e aprovada por
unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Requerimento nº 03/2014 – Solicita instalação de
uma lixeira na esquina da Rua Morro Belo com Júlios de Castilhos. EXPEDIENTE
EXTERNO: Nada consta. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria
Schneider Dewes saudou a todos os presentes, comentou que esta é a última
sessão do ano, tiveram sessões tranquilas outras nem tanto, fica triste por alguns
colegas vereadores, pois sabe que alguns gostariam de votar diferente, mas não
podem, mas respeitamos mesmo assim. Questionou sobre o dinheiro que sobrou
desta casa, e quanto vai ser doado para o Grupo Instrumental de Alto Feliz. Sugeriu
que o próximo presidente providencie cortinas para a câmara e também um ar
condicionado. Está supresa com alguns funcionários, pois sempre tem férias para
tirar, são pessoas que tiram quatro vezes por ano, por isso a partir do ano que vem
vai fiscalizar de perto principalmente dos CCs e FGs do município. Lamenta o valor
do aumento que está entrando na Casa hoje, para todos os funcionários e gostaria de
votar contra este projeto, pois não concorda com o valor, mas sabe se votar contra
eles não vão ganhar nada. Tem recebido muitas queixas, e por isso foi dar uma
caminhada no centro do município e colocou que está uma vergonha, tem capim
subindo por tudo, nas esquinas, nas calçadas e nos canteiros não tem mais flores.
Sabe que tem poucos funcionários e pensa que deveriam terceirizar esse serviço, na
lei que vigora hoje cada um deve manter na frente de sua casa tudo limpo, e pensa
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numa forma de colocar a lei em prática, como ser cobrado multa de quem não
cumpre. Durante a semana foi procurada, pois no sabádo ocorreu à formatura da
creche aonde o discurso do Prefeito do município foi uma vergonha, pois deveria falar
dos formandos e não das obras que realizou. Entrou em contato com a Comissão
Pró-Asfalto e com o Prefeito de Farroupilha, porque o asfalto Alto Feliz – Farroupilha
que chamam de novela, é uma novela de muitos anos, aonde muitas pessoas já se
empenharam, vereadores anteriores, prefeitos anteriores, é uma luta da comunidade,
dessa forma não acha justo, uma vez que o asfalto está seguindo, uma pessoa
chegar e gritar no microfone “Eu estou conseguindo fazer o asfalto”, “Eu estou
trazendo o asfalto para o Alto Feliz”, comentou que na sexta no natal comunitário irá
gravar e se mais uma vez for dito pelo Prefeito, irá tomar as devidas providências.
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
Legislativo e 05 (cinco) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº
002/2014 de 12 de dezembro de 2014. (Autoria Poder Legislativo) – Estabelece
índices para revisão geral anual dos subsídios para o Prefeito, Vice-Prefeito,
Secretários Municipais e Vereadores da Câmara Municipal de Alto Feliz – RS.
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 Geraldo comentou que utilizaram o maior índice,
pois pode ser visto nos jornais que o salário do vereador é o mais baixo de toda a
região. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 003/2014
de 12 de dezembro de 2014. (Autoria Poder Legislativo) – Estabelece índices
para revisão geral anual dos vencimentos do Assessor Legislativo da Câmara
Municipal de Alto Feliz – RS. 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. O Vereador Geraldo comentou que
utilizaram o mesmo índice para a secretária. Posto em votação foi aprovado por
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unanimidade. Projeto de Lei nº 62/2014, de 05 de dezembro de 2014. (Autoria:
Poder Executivo) – Dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da
Administração Municipal. 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 maioria pela comissão. Logo
após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia questionou o projeto e se
alguém poderia explicá-lo, pois não entendeu. O Vereador Geraldo pediu que o
assessor Lucas explicasse. A Vereadora Ligia questionou que consta no projeto no
Art. 9º; inciso I; aonde diz “bolsa auxílio por hora de estágio efetivamente realizada,
considerando-se o valor da hora em:” e isto preocupa como vai ser interpretada a lei
depois de aprovada. Também chamou a atenção que consta recesso remunerado e
seguro contra acidentes. O Vereador Fernando comentou que na Comissão de
Pareceres foi voto vencido, infelizmente. Reiterou que não foi analisado em
profundidade pelos colegas, pois tinha pouco tempo para estudá-lo e temos que
votar, o Município tem uma lei do transporte para os estudantes que não está sendo
realizada e temos uma diferenciação, porque no projeto diz que o estudante que
estiver fazendo estágio vai ter direito a transporte e os demais não vão ter,
questionou onde está a igualdade e a isonomia. Expôs que não está sendo contra,
somente gostaria de analisar melhor o projeto. Estamos votando uma coisa muito
séria, aonde há uma abrangência muito grande. A responsabilidade do Legislativo no
Brasil é de chorar, porque é tudo feito atráves de negociatas, sem uma discussão
mais ampla. A Vereadora Suzana comentou que o projeto não tem a clareza que
deveria ter, desafia os colegas para ver se alguém tem o entendimento como um
todo. E se tiver um parente e o projeto for aprovado vai fazer valer o artigo 9º. Expôs
por ser a última sessão do ano, deveria ser dado mais tempo para ter mais certeza no
que iremos votar, pede vistas ao projeto. O Vereador Fernando mencionou que houve
uma sessão ordinária aonde não teve nenhum projeto. O Vereador Bertilo
argumentou que quando lê um parágrafo presta atenção e acredita que tem colegas
que não fazem o mesmo, pois no artigo 5º consta que o estagiário irá ganhar auxílio
para o trabalho e não para o estudo. O Vereador Fernando questionou que
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funcionários do município que não tem direito ao transporte e funcionários do estágio
que irão ter direito ao transporte. O Vereador Geraldo indagou que estranha, tem
horas que o projeto não está dentro do prazo e tem horas que surgem dúvida como a
da Vereadora Ligia e concorda com a sua preocupação, quando vem dentro do prazo
o vereador deve sentar e se dedicar ao cargo que foi eleito pela população. O pedido
de vistas não é aceito, pois o projeto está como urgência. Posto em votação foi
aprovado por 5 votos à favor e 3 contra. Projeto de Lei nº 63/2014, de 05 de
dezembro de 2014. – Autoriza o Poder Executivo a ceder estagiário ao Fórum da
Comarca de Feliz/RS. 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 5
votos à favor e 3 contra. Projeto de Lei nº 64/2014, de 15 de dezembro de 2014. –
Estabelece índices para revisão geral anual dos vencimentos dos servidores,
dos proventos e das pensões, do Poder Executivo. 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. Posto em
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 065/2014, de 15 de
dezembro de 2014. – Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do Município de 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 unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto
em discussão. O Vereador Geraldo estava de férias e foi visitar a APAE na Feliz, eles
queriam 20% a 25% de aumento das prefeituras e não foi concedido, então foi dado
7% por cento. Não sabe os problemas que tiveram na APAE. Posto em votação foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 66/2014, de 15 de dezembro de 2014.
– Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio Financeiro para o Conselho
Comunitário Pr[o-Segurança Pública, CNPJ nº 91.693.119/0001-43, visando
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auxiliar nas despesas de implantação da Central de Polícia do Vale do Caí e dá
outras providências. 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 maioria pela comissão. Logo
após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Geraldo pediu se o Presidente do
Consepro continua sendo o Flach. A Vereadora Ligia respondeu ao questionamento
feito, e sim o Presidente é o Flach, comentou que o procurou para saber se ele sabia
deste projeto e ele não sabia. Colocou que o Concepro do Município ganha pouco ou
nada de ajuda municipal enquanto agora vamos apoiar o de Montenegro. Conseguiu
questionar policias sobre o projeto e ficou preocupada, pois explicaram que a central
vai ficar em Montenegro ou em São Sebastião do Caí os policiais estão nos
municípios, se houver uma ocorrência no Caí todos vão ser chamados para ir no Caí,
enquanto isso os outros municípios estarão desprotegidos, e até que o policiamento
chegue os bandidos irão fazer a festa, o projeto seria bom se não fosse esse porém.
O Vereador Bertilo comentou que isto está acontecendo hoje em dia, mas como será
regional eles tem um pelotão. A Vereadora Ligia concorda mas hoje é Vale Real, São
Vendelino, Feliz e Alto Feliz é mais perto e agora vai ser Montenegro, São José do
Hortêncio, Tupandi, municípios mais longes e de mais difícil acesso. No caso terá
dois policias, um será chamado e outro terá que se deslocar ate lá. Posto em votação
foi aprovado por 5 votos à favor e 3 contra. Por fim, ocorreu a eleição da nova Mesa
Diretora em votação aberta o Vereador Geraldo questionou se alguém gostaria de
colocar o seu nome para Presidente, como ninguém se manifestou o Presidente
colocou o seu nome e que a atual mesa diretora continuasse a mesma, com a
aprovação de todos os vereadores, a Mesa Diretora reeleita ficou composta pelos
seguintes vereadores Geraldo Fuhr – Presidente, Bertilo Pedro Muller – VicePresidente, e Maria

Lourdes Frozi – 1º Secretário. Foram também definidos os

membros das comissões, ficando a Comissão de Pareceres composta pelos
vereadores: Germando Klagenberg, Gunther Sigfrid Tempass e Ligia Maria Schneider
Dewes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Bertilo ressaltou que durante o ano
tiveram projetos bons outros nem tanto, desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos,
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aos colegas pediu desculpas por qualquer divergência que tiveram, pois faz parte do
nosso trabalho. A Veradora Ligia comentou que não tem divergência apenas
discutimos os projetos, pois é o nosso trabalho. Como vereadora estuda a fundo os
projetos, não tem tempo de ir à prefeitura e discutir o projeto, o local é na câmara
com os demais colegas. Desejou Feliz Natal para todos os presentes e também um
ano de 2015 com muita saúde para todos. Pediu desculpas aos colegas se em algum
momento se excedeu. O Vereador Gunther desejou um bom trabalho em 2015 e um
Feliz Natal a todos e um 2015 com saúde e paz e menos corrupção no Brasil. O
Vereador Geraldo leu a indicação que consta que deve ser repassado de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para o Grupo Instrumental de Alto Feliz, e o restante do valor que será
devolvido pela Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz seja destinado para a
Secretaria Municipal da Saúde, para aquisição de um veículo. Agradeceu aos colegas
por terem concordado em deixar mais um ano como Presidente. Concorda que
poderia ter colocado ar condicionado, mas ficou com um pouco de medo, pois outras
câmaras colocaram e estão respondendo. Expôs que ficou chateado sobre a
indicação feita pelo Clube de Mães, onde duas mulheres falaram mal sendo que fez
sua parte. Desejou Feliz Natal e um bom ano novo com saúde. O Vereador Fernando
parabenizou a mesa por mais um ano de mandato na frente do Legislativo, e que
conduza os trabalhos da mesma forma, com certeza em alguns pontos não
concordamos na questão de hoje, em nenhum momento falou que o projeto não veio
dentro do prazo, estava dentro do prazo, mas tem projetos complexos e precisam de
tempo para analisar. Expôs que a sua visão é buscar o bem para todos independente
de ter pensamentos contrários, idéias diferentes, admitiu que pudesse estar errado
em algumas análises, faz parte do contexto humano. Em relação ao projeto do Clube
de Mães voltou a reiterar que não é incumbência do Legislativo, mas admitiu que foi
bom que o projeto não entrou em votação naquele dia, para que os tramites legais
sejam respeitados. É amplamente à favor de projetos que envolvem cultura,
educação e esporte. Desejou Feliz Natal e um bom ano de 2015 à todos. A
Vereadora Suzana expôs que é o momento de repensar, mas o importante é que nós
todos temos uma formação, uma escala de valores, somos influenciados pelas
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pessoas que vivem conosco, mas o importante é que nós tenhamos a nossa
ideologia as nossas idéias, isso não quer dizer que tenhamos a mesma idéia
podemos ser contrários a projetos, mas não a colegas, as pessoas, desde que
tenham seu ideal. Agradeçeu aos colegas, ao público presente e desejou que o
verdadeiro espírito de Natal encontra-se presente nas boas ações que são feitas
durante a vida. Idependente da cor, do partido somos pessoas e queremos ser
respeitados. Desejou Feliz Natal a um feliz Ano Novo a todos. A Vereadora Lourdes
desejou a todos um Feliz Natal um ano de 2015, cheio de saúde e muita paz. O
Vereador Geraldo convidou a todos para o Natal Comunitário.
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
Presidente

MARIA LOURDES FROZI
Primeira Secretária
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