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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 24 de junho 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 daata nº 065, sendo
posta em votação e aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº
0091/2015 – Resposta ao ofício 31/2015. Requerimento 01/2015 – Eli Hahn Bohn.
ORADORES INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os
presentes, relatou sobre a aprovação do projeto de lei nº 18/2015, que versa sobre a
incensão do pagamento da tarifa d’água de uma família, pois cederam o poço na sua
localidade, comentou que uma família do Morro Belo a procurou, pois eles não estão
recebendo essa mesma isenção, questionou que a lei deve valer para todos, a família foi
procurar o Executivo e lhes foi dito que só ano passado foi feito, que esse ano não
fariammais, mas uma lei foi aprovada nesse ano. Uma família da comunidade do Arroio
Alegre está preocupada em relação à análise da água, pois foi feita uma pesquisa e a
mesma não está 100% (cem por cento) satisfatória. Pediu que a estrada que dá acesso
no Arroio Alegre para a cascata seja arrumada. Não concorda com ameaças, pois se é
dado um cargo para uma pessoa é porque ela merece e tem capacidade, quando ela
gostaria de falar algo que não está bom, de tomar uma atitude e não pode porque na
mesma hora é chamada e ameaçada, para as pessoas que sofrem esse tipo de crime
pede que procurem seus direitos. Pediu por escrito o número de FG e CCs do município.
Solicitou antecipadamente o valor que será gasto com a pintura do carretão. Parabenizou
o vereador Geraldo pelo trabalho e pelo empenho na Associação. Mencionou sobre a
aquisição da nova viatura que foi adquirida no governo do Tarso Genro. Parabenizou o
trabalho da equipe da saúde, principalmente aos motoristas. ORDEM DO DIA: Verificado
novamente o quórum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e
votação de 01 (um) Projeto de Lei do Poder Legislativo e01 (um) Projeto de Lei do Poder
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Executivo. Projeto de Lei nº 001/2015, de 22 de junho de 2015. – Requer
denominação da Rua C no Loteamento Morada da Montanha. 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 parabenizou a colega Lourdes pela iniciativa do projeto em homenagear a
Maria Nelli Kunrath Frozi, pois ela era uma pessoa humilde prestou um grande serviço
para a comunidade. A Vereadora Ligia mencionou que ela foi uma mulher que se dedicou
muito as crianças e as cuidou muito bem. A Vereadora Suzana parabenizou a colega
Lourdes pela iniciativa, e mencionou que era uma pessoa humilde dedicada que se
empenhou pelas crianças. O Vereador Bertilo comentou que sempre ouviu falar bem dela
pela iniciativa de cuidar das crianças na casa dela, parabenizou a colega Lourdes pela
homenagem. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
nº 032/2015, de 17 de junho 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, afirmou que o mesmo
fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. A Vereadora Ligia é a favor do projeto, pois a pessoa que saiu pediu
afastamento, ressaltou que o salário dos professores e funcionários da creche e da
escola, e o jeito que está difícil em trabalhar com as crianças vai ser difícil arrumar
alguém. O Vereador Fernando relatou que vai ser difícil conseguir alguém, devido aos
valores. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O
Vereador Bertilo questionou a colega Ligia sobre comentários. A Vereadora Ligia
respondeu que reiterou sobre pessoas que tem CCs e FG às vezes não é permitido que
se pronunciem. O Vereador Bertilo relatou sobre o poço do Morro Belo que a RGE está
demorando em ligar a energia. Desejou boas energias para Ari Boeni que está passando
por dificuldades. O Vereador Fernando sente-se honrado em poder ter votado o projeto
em homenagem a Maria Nelli Kunrath Frozi, pois são pessoas humildes e precisam ser
lembradas, como também o projeto em denominação da praça para o professor.
Parabenizou a Eli Hahn Bonh pela sua iniciativa em fazer o requerimento. Reiterou que
sempre é dito que a oposição atrapalha, nessa legislatura a oposição já conseguiu um
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trator agrícola, e o Antônio Rodolfo conseguiu e protocolou junto ao Executivo a intenção
de uma empresa para se instalar no município. A Vereadora Ligia desejou melhoras para
o Ari Boeni que está passando por momentos difíceis, fez no facebook uma campanha
por doação de sangue. Sobre a empresa que o colega Fernando mencionou, estavam no
gabinete com o prefeito e lhe falaram que teria uma empresa com interesse no município,
e ele disse que não teria um pavilhão vazio, preocupa-se, pois não pode ser perdido esse
investimento no município, pois vai gerar empregos em época de crise. A Vereadora
Suzana parabenizou a Eli Bohn pela persistência em conseguir a pavimentação na Rua
Roberto Scherer e Beno Bohn. Sobre o Ari Boeni desejou melhoras e pediu por orações.
O Vereador Geraldo desejou melhoras para o Ari Boeni. Reiterou sobre o almoço do
clube que tiveram no domingo e agradeceu a presença de todos. Relatou que esteve na
empresa do Rogerio no pro frios, e ele comentou que está difícil para arrumar
trabalhadores.
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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