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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

060 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

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

Feliz, realizada no dia 08 de abril 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 059, sendo 

posta em votação e aprovada por unanimidade, após as correções solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot.10/2015-

Encaminha o Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre de 2014, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Saúde. Prot.11/2015-Encaminha o Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 

2014, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Ofício nº 043/2015 – Relatório de 

Validação e Encaminhamento RVE. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria 

Schneider Dewes saudou a todos os presentes, requisitou por escrito aonde foi gasto ou 

aonde vai ser gasto a verba repassada pela câmara no final do ano passado, através de 

indicação. Sobre o asfalto, todos devem se empenhar muito para a obra continuar, porque  

está devagar, vieram lhe falar que estão passando três camadas uma de brita, uma de 

pinche e mais uma de brita e é isso o final, não foi colocado camada de asfalto e por 

enquanto não vai ser colocado, questiona como o prefeito foi em todos os meios de 

comunicação e falou que ele conseguiu o asfalto Alto Feliz-São Pedro. Sobre a verba do 

Deputado Bohn Gass de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), receberam o email dia 26 de 

fevereiro confirmando que a verba estava no município, foi depositado e pode ser comprada 

a trator agrícula. O mesmo deputado ofereceu mais uma verba do mesmo valor, só que 

devido a acontecimentos durante a semana, estão pensando se irão aceitar ou mandar para 

outro município, onde será mais bem empregada e onde o prefeito não irá fazer nome em 

cima do serviço dos outros. Sobre a reunião da boemia, ela e a colega Suzana foram à 

prefeitura para convidar o prefeito e ele nunca estava, somente no mesmo dia conseguiram 

falar com ele. Nas últimas duas semanas, o prefeito esteve uma hora de manhã e uma hora 

de tarde na prefeitura, o restante do tempo estava nas suas propriedades fazendo coisas 

particulares, inclusive tem registro em fotos, alertou para cumprir sua carga horária. Sobre o 
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projeto dos táxis, estudou pediu ajuda e puderam verificar que a mesma tem muitos itens 

vagos, num artigo diz a criação de três vagas no centro do município e questiona, pois 

atualmente tem quatro táxis, já no morro das batatas diz a criação de uma vaga e tem três 

táxis, questionou como será feita esta exclusão. Sobre a transferência caso o taxista venha 

a falecer, não pode passar para nenhum parente, e na lei federal pode. Pede por escrito 

porque está suspensa desde outubro de 2014, a emissão de certidões de lotação para táxis. 

Sobre o projeto das agentes de saúde alertou sua preocupação, pois morro das batatas 

ainda não tem agente de saúde, por isso pede que seja regularizada esta situação. O 

Vereador Geraldo mencionou sobre o dinheiro da câmara que foi devolvido e foi feita 

indicação e quer saber aonde foi aplicado, sobre a banda comentou que seu filho saiu pois 

será o último ano na Escola Municipal João Batista Ruschel e como irá para a Escola 

Estadual não poderá mais participar da Banda. Mencionou sobre os R$ 500,00 (Quinhentos 

reais) doados pelo Clube de Mães para a compra do uniforme e até agora não foi comprado. 

Lastimou sobre o centro do município que tem capoeira, e não tem mais operários, pois o 

salário é baixo. 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 018/2015, de 06 de abril de 2015. – Autoriza o Poder 

Executivo a isentar unidade de consumo do pagamento de tarifa básica d´água. 

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 reiterou uma correlação com o projeto dos taxistas, o proprietário 

anterior deixou espório o novo proprietário e vai continuar com o mesmo benefício, então é 

uma sucessão de um mesmo direito já existente. O Vereador Bertilo explicou que a situação 

é diferente, o proprietário terá direito de isenção, pois comprou o terreno e nele tem a caixa 

d´água, é a favor do projeto. O Vereador Fernando mencionou que tem que ser tratado com 

isonomia todos os casos, o dos taxistas é a mesma coisa, o responsável está pagando o 

taxi está em vigência somente passa a sucessão. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 021/2015, de 06 de abril de 2015. – Abre Credito 

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, a 

Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo 
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após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Fernando mencionou sobre o projeto do 

auxílio ao transporte escolar e na justificativa constava que era importante a questão da 

economicidade. Para alguns assuntos é levantada a palavra de economizar aos extremos e 

para outros os valores vem a rodo, questiona o valor do projeto. O Vereador Bertilo 

ressaltou que o projeto é de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) pode não ser gasto todo 

o valor. Tem que criticar depois não antes. O Vereador Fernando complementou que a 

suplementação não está sendo feita a toa nesse valor, a mesma coisa com as máquinas 

compradas pelo município e pagaram R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) a mais do que o valor 

do mercado, nessa hora a economia não se fez constar. O Vereador Bertilo mencionou 

sobre as licitações que elas acontecem muito e não foi a última, pois foi falado que existe 

cartel e existe mesmo, e as prefeituras não se escapam disso. A Vereadora Ligia comentou 

que a pessoa só superfatura a nota se ela quer, a pessoa vai roubar só se ela for de má 

indole, pois ninguém obriga a roubar, o colega Fernando não criticou o projeto somente 

reiterou sua preocupação com os altos custos do projeto e também concorda. Mencionou 

que há um ano e meio foram criados vinte cargos e também foi dito que poderia ou não ser 

preenchido e dúvida que nenhum deles não foi preenchido. A Vereadora Suzana relembrou 

interrogando aos colegas sobre a função do vereador, respondeu que é fiscalizadora e não 

defender o Executivo, é ingenuidade do colega Bertilo dizer que não irá ser gasto todo o 

valor. O Vereador Geraldo elogiou as colocações dos colegas e concorda com elas, sugeriu 

que o Executivo respondesse caso não fosse usado todo o valor. O Vereador Bertilo reiterou 

que jamais falou em roubar, quem falou foi a colega Ligia, como funcionário concursado zela 

pelo seu trabalho e pelos bens da prefeitura. Não incentiva ninguém a roubar, somente 

reiterou sobre as licitações e os caminhos que tem. Posto em votação foi aprovado por 5 

votos à favor e 3 contra. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Fernando ressaltou que 

tem vários modelos de licitações, na compra das máquinas no ano passado não foi por 

pregão eletrônico, nem por presencial, foi carta-convite direcionado para algumas empresas. 

A empresa que ganhou foi da região, a prefeitura pagou R$ 63.500,00 (Sessenta e três mil e 

quinhentos reais), meio ano depois foi fazer a pesquisa na mesma empresa e fizeram por 

R$ 51.500,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos reais). Mencionou que a empresa já está 

determinada no projeto e enquanto isso os funcionários que gostariam de ter um reajuste 

melhor não recebem, pois não tem dinheiro. Pediu para que pesquisassem sobre o salário 

mínimo das épocas e dessa forma verificar o salário regional com os reajustes no município 
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durante os 20 anos. Reiterou sobre as mesmas empresas que sempre ganham as 

manutenções e reformas das máquinas no município. A Vereadora Suzana relembrou que 

interrogou na primeira sessão do ano sobre o valor devolvido para o Executivo, sugeriu que 

fizessem projetos para beneficiar as entidades do município. Mencionou que viu num 

panfleto os pontos turísticos e lamentou que constasse o Hotel Lanfredi, irá concordar em 

ser considerado um ponto turístico quando for feita uma restauração. O Vereador Bertilo 

comentou que fala o que sente e o que vê em prol da população. Reiterou sobre os pontos 

históricos importantes que podem ser restaurados e para isso precisa ter incentivo como o 

projeto que foi aprovado para começar a fazer isso. Sobre o asfalto nunca chamou a obra de 

asfalto e sim de pavimentação e ela está sendo feita. Comentou que o governador Antonio 

Britto falou que aonde fizesse maior percentual de votos faria a primeria obra e foi no 

município. Ficou sabendo que no DAER foi liberado mais um dinheiro para continuar a obra.  

Sobre a verba que a câmara destinou por indicação, relembrou que há 14 anos fizeram duas 

indicações uma para compra de um ônibus escolar. Explicou que o dinheiro da câmara no 

último dia do ano e pago tudo e não fica nada, tudo volta para o Executivo, mas pode ser 

feito indicações, mas o prefeito acata se quiser. A Vereadora Ligia reiterou sobre o projeto 

que votaram contra, informou que está bem claro no projeto é para a secretaria da 

agricultura e meio ambiente, jamais da educação, turismo ou da cultura. Demonstrou 

preocupação com o projeto dos taxistas. Questionou sobre os gastos com material da 

prefeitura na barragem. Mencionou que o município só irá ter progresso se o asfalto sair até 

Farroupilha. Sobre o comentário de roubar se referiu a si mesma, jamais vai roubar se não 

quiser. O Vereador Geraldo mencionou sobre os comentários e colocou que tem a sua 

consciência tranquila. 

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 

 


