Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
055ª Ata da 6ª Legislatura (2015)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Alto Feliz, realizada no dia 11 de fevereiro de 2015, às 19 horas, na sede da Câmara
Municipal de Vereadores, presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o exercício
de 2015. 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 053 e nº 054, sendo postas em votação e aprovadas por unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº
004/2015 – Encaminha Relatório de Validação e Encaminhamento RVE. ORADORES
INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes,
desejou um ótimo ano de trabalho na Câmara. Recebeu muitas ligações da comunidade
sobre os alvarás, que não estão conseguindo devido à apresentação do PPCI
(Programa de Prevenção Contra Incêndios). Fica preocupada, pois os bombeiros tem
mais de 4 mil estabelecimentos em Farroupilha para visitar, somente depois virão para
os outros municípios, dessa forma indagou, se não tem como fazer um alvará provisório
de 6 meses, dando esse tempo para a comunidade conseguir o alvará, caso não
consiga nesse tempo se cadastrar, após isso, fica sem o alvará. Parabenizou, pois na
última sessão comentou que o centro estava feio, pois não tinha mais flores, e no outro
dia já estavam limpando o centro. Pede por escrito o valor gasto na barragem na Vila
Sucesso em São Pedro como também um relatório de férias de todos os funcionários
internos da Prefeitura do ano de 2014. Parabenizou os funcionários que tiraram férias no
período em que a Prefeitura estava com o horário reduzido. Comentou que irá
acompanhar as férias durante o ano, principalmente dos Secretários e do Prefeito.
Durante o seu período de férias se admirou, pois encontrou autoridades passeando em
pleno expediente, e não estavam de férias. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o
quorum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de
02 (dois) Projetos do Poder Legislativo e 08 (oito) Projetos de Lei do Poder Executivo.
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Projeto de Resolução nº 01/2015 de 04 de fevereiro de 2015. (Autoria Poder
Legislativo) – Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00. Depois de lido o
projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres
através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado por
unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador
Fernando questionou para que contrato estaria sendo feita a abertura. O Vereador
Geraldo respondeu ao colega que é para o contrato do jurídico, pois foi dado aumento
para todos igual, como faltou, foi preciso ser feito tal abertura. Posto em votação foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2015, de 04 de
fevereiro de 2015. (Autoria Poder Legislativo) – Aprova as contas do Município de
Alto Feliz referente ao exercício de 2012. Depois de lido o projeto, bem como sua
justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a
Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão.
Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado por 5 votos
à favor e 3 votos contra. Projeto de Lei nº 01/2015, de 02 de fevereiro de 2015. –
Altera Lei Municipal nº 989, de 17 de abril de 2014. Depois de lido o projeto, bem
como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de
seu relator, a Vereadora Ligia, 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 02/2015, de 02 de fevereiro de 2015. –
Cria cargos nas categorias funcionais de Professor e Monitor(a) da Educação
Básica. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da
comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o
mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. A Vereadora Ligia apoia os projetos referente a entidades, mas alerta, pois a
nossa Educação está virando uma Educação de gabinete, pois professores bons estão
sendo tirados para ocuparem cargos na prefeitura. O Vereador Fernando comentou que
o percentual de despesa com o pessoal somente está crescendo, é preocupante.
Sempre vai defender a Educação, mas tem que ter uma igualização de gastos, já é o
terceiro ano do mandato e só teve aumento de gastos. Posto em votação foi aprovado
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por unanimidade. Projeto de Lei nº 03/2015, de 02 de fevereiro de 2015. – 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, a Vereadora
Ligia, 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 04/2015, de 02 de fevereiro de 2015. – Altera caput do artigo 17,
suprime os parágrafos 1º e 2º do art. 17, acrescenta as alíneas “g” e “h” ao
parágrafo único do art. 52, da Lei Municipal nº 878, de 10 de outubro de 2011, que
reestruturou a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Concede complementação de remuneração aos Conselheiros Tutelares. Depois de
lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de
pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora
aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O
Vereador Fernando comentou que o percentual é irisório, mencionou que essa lei já
poderia ter sido feita, determinando o pagamento de um salário mínimo, pois eles não
vão ter o mesmo percentual de aumento que os demais funcionários tiveram. O
Vereador Bertilo comentou que os conselheiros receberam o aumento igual aos demais
funcionários, só que o salário mínimo subiu mais do que esse aumento, por isso foi feito
o projeto. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 05/2015,
de 02 de fevereiro de 2015. – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro à Associação Unidos Real de Arroio Jaguar, para pagamento de parte
de despesas em Campeonato Intermunicipal de Futebol de Campo. Depois de lido o
projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres
através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado
unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador
Fernando questionou o valor cobrado pelos arbitros pelo jogo. O Vereador Geraldo
comentou que para todo o campeonato o valor é de R$ 3.400,00. O Vereador Ferando
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apoia o projeto. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
06/2015, de 02 de fevereiro de 2015. – Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio financeiro à Associação Esportiva Juvenil de São Pedro, para pagamento
de parte de despesas em Campeonato Intermunicipal de Futebol de Campo.
Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da
comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o
mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. O Vereador Geraldo mencionou a ajuda do município. A Vereadora Ligia é a
favor do projeto. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
07/2015, de 04 de fevereiro de 2015. – Concede subvenção social ao Coral
Municipal de Alto Feliz. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora
solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia,
que afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o
projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia comentou que se emocionou durante
o natal comunitário quando o coral e a banda se apresentaram juntas. Posto em votação
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 08/2015, de 04 de fevereiro de 2015.
– Concede subvenção social ao Grupo Tradicionalista da Cultura Nativista Guapos
da Serra. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão
da comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o
mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. A Vereadora Ligia reiterou que da mesma forma que estão aprovando essa
verba, espera que durante o ano seja aprovada a construção da sede própria do CTG,
pois já é uma promessa de anos. O Vereador Geraldo comentou que participa dos
eventos do CTG e mencionou que o patrono já sabe sobre o terreno e está faltando
mínimos detalhes para eles terem a sede própria. O Vereador Fernando reiterou que o
CTG desempenha um papel muito importante no município, é cultura e precisa ser
apoiada. Mencionou que o valor é baixo pelo trabalho que realizam e pelos gastos que
possuem. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.

EXPLICAÇÕES

PESSOAIS: O Vereador Geraldo agradeceu os votos dos colegas para continuar a
frente da presidência por mais um ano. Sobre a indicação ficou contente, pois foi
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destinado o valor para o Grupo Instrumental e a van da Saúde está em licitação.
Informou sobre as obras que irá realizar na Câmara. Sobre os alvarás, comentou que
uma pessoa falou que o Prefeito estaria mandando fazer isso, pediu bom senso porque
isto está em lei. A Vereadora Suzana desejou um bom ano a todos, pediu que
destinassem mais dinheiro para as entidades do município, como também que seja
divulgado o restante do valor do Legislativo. O Vereador Bertilo comentou sobre os
projetos ficou feliz pois quatro deles eram de incentivo. Reiterou sobre o projeto do
terreno para o CTG Guapos da Serra que não foi enviado desta sessão, pois tem que
estar certinho, mas na próxima sessão espera que seja enviado. Explicou sobre o PPCI
que toda hora está mudando, e todos os locais precisam se adequar para conseguirem
o alvará. A Vereadora Ligia mencionou que sugerissem alguma solução sobre os
alvarás. Pediu que o Vereador Geraldo tornasse público o valor que sobrou da Câmara
no ano passado e que foi destinado para a Saúde e para o Grupo Instrumental. Reiterou
que sempre são os últimos a saber dos projetos, como o do terreno do CTG, ainda
acrescentou que não são contra, mas gostariam de saber, pois sempre são a favor de
projetos para as entidades. Mencionou que é válido o que é dito dentro da Casa e não
em grupinhos fora daqui. O Vereador Geraldo respondeu a colega Ligia que não gosta
de grupinho, participa dos eventos do CTG quando pode e patrono comentou que
tinham que colocar em dia os papéis, pois precisavam desse espaço. O Vereador
Fernando desejou um bom ano a todos, ressaltou que defende a cultura, educação e o
esporte.
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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