Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
059 Ata da 6ª Legislatura (2015)
1)

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 25 de março 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 da ata nº 058, sendo
posta em votaçãos e aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. 08/2015
– Liberação de Recursos Financeiros. ORADORES INSCRITOS: Vereador Fernando
Querino Martiny saudou a todos os presentes, mencionou sobre a corrupão e que o Ex
Presidente Fernando Henrique mencionou que ela é uma menina nova que não é uma velha
senhora, apontou que ele está passando por claros problemas de memória, esqueceu de
tudo que já aconteceu no Brasil, como juiz Lalau, do escandâlo do sangue sugas, dos anões
do orçamento. Desde que o governo Lula assumiu parece que nada existia anteriormente
somente agora. Reiterou que não é defensor de corruptos é sim de quem esteja roubando e
que vá para a cadeia independente de partido ou de empresa. As empresas envolvidas no
Petrolão estão assinando acordos de leniência porque estão confirmando que fizeram cartel
nas licitações públicas. Na sessão anterior o colega Verador Germano falou sobre a questão
da roçadeira, relembrou que ela foi comprada e pagaram R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a
mais do que os demais municípios, isto se configura um tipo de cartelização. Recebeu uma
planilha da máquina e concluiu que na comunidade do Morro Belo ela não trabalhou.
Verificou que a roçadeira trabalhou em dois lugares ao mesmo tempo, questionou o fato. No
ano passado receberam o projeto aonde um cidadão do Alto Feliz, por decisão judicial teve
o direito de exercer a sua função dentro da prefeitura e o prefeito não cumpriu a ordem,
mandou um projeto para anular a função que ele deveria exercer e a casa rejeitou este
projeto, acredita que vai ter muitos desdobramentos sobre o ocorrido, a bancada da
oposição votou à favor do projeto e a bancada da situação contra. Também foi mandado o
projeto dos estudantes só de uma forma errônia, a bancada da oposição apresentou
algumas emendas para minimizar o impacto, agora o projeto está melhor e com

________________________________________
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS

Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
proporcionalidade. Foi prometido os 100% (cem por cento) na campanha e prefeito não vai
cumprir o que prometou porque durante a eleição ele já sabia que tinha uma orientação da
promotoria que não poderia ser feito assim. 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. Projeto de Lei nº 016/2015, de 19 de março de
2015. – Reestrutura o Programa Municipal de Apoio ao Estudante – PMAE. Revoga a
Lei Municipal nº 839, de 26 de novembro de 2010. 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 reiterou que os estudantes
concordaram com o que foi proposto em reunião realizada com o Executivo, espera que os
estudantes cumpram com sua obrigação na associação. A Vereadora Ligia lastima a
questão do projeto, pois foi prometido os 100% (cem por cento), as pessoas se elegeram
em cima de mentiras, enganaram o povo, lastima que o povo esquece, mas desta vez vai
fazer questão de relembrar nas próximas eleições municipais. Alertou sua preocupação
sobre a contrapartida, pois não aparece no projeto a quantidade de horas que cada
estudante terá que fazer. Chamou atenção na justificativa que no ano de 2013 foi pago R$
170.000,00 (Cento e setenta mil reais) e no ano de 2014 que foi pago só até o 1º semetre
R$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais). Reforçou que em reunião com a promotora ela
jamais disse que não poderiam pagar os cem por cento, só exigia que não tivesse fila de
espera nas creches e nem no ensino fundamental, na época tinha, hoje não tem mais. Em
relação a reunião feita com o Executivo, alguns alunos se queixaram que eles não puderam
falar, eram cortados. Gostaria que continuasse os cem por cento e fica aliviada uma vez que
a porcentagem é feita pelo salário do aluno e não da família. O Vereador Fernando ressaltou
que na justificativa o Executivo acatou ordem da promotoria, consta sobre economicidade
indagou que nessas horas lembram-se de economizar, mas não na hora de comprar uma
máquina e pagar vinte mil reais a mais. A Vereadora Suzana lastimou que não foi mantido
os cem por cento aos estudantes, foi solicitado pela promotora que fosse readequado,
espera que os que realmente precisem possam usufruir dessa ajuda, infelizmente alguns
vão ficar de fora. Sobre a contrapartida ela não está bem clara no projeto. O Vereador
Geraldo ressaltou que no ano passado alguns estudantes deixaram de fazer a contrapartida
e muitos sofreram com isso. O Vereador Bertilo se preocupa, pois alguns alunos ainda não
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entregaram a documentação e pediu para que entregassem em dia. Posto em votação foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 017/2015, de 19 de março de 2015. –
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Associação dos
Universitários e Alunos de Cursos Técnicos 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, 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 no
outro projeto insistiu nos cem por cento e um colega vereador comentou que ela não poderia
votar, pois seria em beneficio próprio, como seu filho já se formou, continua pedindo para os
demais alunos. No ano passado, sugeriram a idéia de pagar por porcentagem sobre cada
aluno, e na época foi dito que seria muito trabalho e se surpreendeu, pois agora fizeram.
Reiterou que alunos não estão recebendo os emails da associação, mencionou sobre os
alunos que estavam em atraso com a contrapartida e não receberam o email com o local
certo e a procuraram. Questionou sobre o destino do dinheiro que não foi repassado para os
estudantes no ano passado. O Vereador Bertilo reiterou que o estudante tem que se
preocupar e ir atrás da diretoria da associação e não procurar pessoas de fora, pois o
interesse é do aluno. O Vereador Geraldo também ressaltou a importância do estudante
mostrar interesse. O Vereador Fernando reiterou que também apresentaram idéias para o
projeto sobre proporcionalidade. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Ligia frizou que todos fizeram sua parte tanto a
Jéssica como o Jair e os estudantes, somente se preocupa com a forma de se
comunicarem. Comentou que na semana do município não aconteceu nenhuma
programação, somente na escola, comentou isto em reunião com o prefeito e ele colocou
que dá bastante trabalho, a Vereadora Suzana estava presente e abordaram com ele o
projeto que fora aprovado sobre o nome da Praça, e que ainda não foi feita a solenidade.
Surpreendeu-se com o valor gasto com mão de obra na barragem em São Pedro e quer
saber o valor gasto com os materias utilizados da prefeitura. Mencionou sobre o asfalto que
será feito numa rua sem saída e ainda vão gastar R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para
indenização, isto não é economicidade e sim disperdício para o município. Lastimou sobre a
entrevista do prefeito no jornal, aonde mencionou que os ônibus e as máquinas recebidas
pelo município foram das idas a Brasíla e sabe que não é preciso ir até lá, e também que ele
conseguiu o asfalto, argumentou que tem fotos no facebook do trabalho da comissão nas
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reuniões e das demais pessoas que ajudaram para a realização do asfalto, inclusive vários
vereadores. Lastimou sobre a colocação feita que o asfalto foi iniciado no governo da Yeda,
sabendo que não foi liberado a obra nem a licença ambiental nesse governo. O asfalto é do
governo estadual e que muito foi feito no governo do Tarso como a base também. Colocou
que autoridades municipais e um vereador foram durante o expediente tirar foto, lastima o
fato de não terem convidado todos os vereadores. Citou ex-vereadores Roque Lenger e
Liliana Freiberger como o ex-prefeito Paulo Mertins na colaboração do asfalto. A Vereadora
Suzana mencionou que tudo envolve trabalho, as coisas desaparecem, o ser humano vai
terminando com as coisas boas que existem e vai achando tudo complicado e daí vem às
manifestações, as frustações com as lideranças e com os politícos, as pessoas não toleram
mais meias verdades. Espera que as novas gerações, os eleitos se revistam de humildade e
que trabalhem para o interesse do povo e não por interesses próprios. Questionou o fato de
o governador mencionar cortes em todos os setores e os deputados se deram aumento nas
diárias. No nosso município questionam-se as diárias que nossos políticos levam quando
vão aos finais de semana para Brasília. O Vereador Bertilo reiterou que a história do asfalto
é de tempo, que desde quando era pequeno. Mencionou que o candidato a prefeito Ademir
Wiederkehr se empenhou e organizu uma grande mobilização no orçamento participativo
onde foi direcionado R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais) para o inicio da
obra onde depois os nossos delegados eleitos abriram mão para Pareci Novo. Reiterou que
a Yeda iniciou a obra e destinou R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais)
depois o Tarso destinou R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), e após faltou a licença
ambiental. Ressaltou que muitos colegas foram atrás. Entregaram um ofício para o Tarso
em Flores da Cunha. Colocou que não é asfalto e sim uma base. O atual governador
prometou que até o final do mandato vai terminar a obra. Colocou que como presidente da
comunidade esteve presente esta semana no asfalto, pois foi feita uma ligação trifásica no
salão da comunidade. Sobre a reunião na boemia, foram avisados todos os veradores de
Farroupilha e do Alto Feliz somente o Geraldo e a oposição, o prefeito ficou sabendo de
última hora. Sobre o ofício da caixa mencionou que é o dinheiro da emenda do Bohn Gass
da patrulha agrícola. O Vereador Fernando reiteirou que o convite para o prefeito da reunião
na boemia quem vez foi a oposição e lhe foi entregue em mãos. Colocou vários deputados
federais se elegeram com muitos votos no alto feliz com promesa desse asfalto colocando
só as estacas brancas. Questionou onde estão os R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)
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do Boessio que ele prometou. Indagou sobre o preço da gasolina do governo do Fernando
Henrique era no máximo R$ 0,90 (Noventa centavos) quando ele entregou o governo para o
Lula a gasolina estava em R$ 2,25 (Dois reais e vinte cinco centavos). O Lula entregou para
a presidenta Dilma no valor de R$ 2,50 (Dois reais e cinquenta centavos) agora a gasolina
está em média R$ 3,35 (Três e trita e cinco), pediu para que fizessem o cálculo de
percentual para verificar onde está o verdadeiro aumento da gasolina. Reiterou sobre os
programas federais onde o município foi beneficiado aumentando a arrecadação de ICM. O
Vereador Geraldo espera que esse asfalto fique pronto, padrinho vai aparecer em cada
esquina, elogiou o trabalho da Comissão, como também dos vereadores, empresários e o
prefeito. Acrescentou que muitos já se elegeram nesse asfalto colocando postes e
promessas falsas, no município muitos vereadores não aparecem mais na casa aonde
prometeram, pessoas venderam seu voto por abrigo, cesta básica até por dentadura.
Colocou que está visitando os municípes, se elegeu por um voto, mas foi humildemente.
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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