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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 12 de agosto 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 068, sendo posta em votação e
aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente. EXPEDIENTE EXTERNO: Memorando
Interno. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos
os presentes, reiterou sua satisfação em relação ao projeto das empresas, pois é um benefício
e um incentivo para elas e para o município. Relatou seu desapontamento em relação aos altos
gastos no município com o conserto de máquinas, ônibus escolar, e acrescentou que um
conserto de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) foi de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), alertou para que
todos os vereadores comecem a se preocupar em relação a esses gastos. Reiterou que em
uma secretaria está acontecendo o uso indevido do carro público. Sobre o projeto dos táxis
mencionou que foi feita uma reunião, e os vereadores não foram convidados, sendo que foi
pedido em sessão que se houvesse uma reunião teriam que convidar todos os vereadores,
explicou que a prefeitura ligou para os taxistas marcando uma reunião, e o presidente da casa
não foi convidado, mas o avisaram sobre o uso da sala da câmara, compareceu a reunião
juntamente com o colega Bertilo, para resolverem e decidir alguns pontos para que o projeto
viesse dentro do que foi combinado na reunião, mas frisou que o mesmo não veio como
combinado, reiterou que todos fizeram papel de palhaço, solicitou que seja feita emenda pelo
Legislativo. Citou algumas inconformidades, foi combinado que no táxi não teria taxímetro e no
projeto consta, a concessão querem fazer para 10 anos e tinha sido combinado que seria
concessão contínua. Observou que consta no projeto que o prefeito pode cassar a concessão
e não concorda. Foi combinado que não teria ponto de táxi e no artigo 7º consta novamente, no
que se refere a denúncias em relação ao taxista quem vai fazer o julgamento será o prefeito,e
não concorda, tem que ter uma comissão que deverá julgar a veracidade da denúncia. O
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Vereador Bertilo mencionou que o projeto vai ficar em tramitação e em relação às denúncias
isso está equivocado, pois qualquer problema que acontece dentro da prefeitura com um
funcionário é aberto uma sindicância, e não é o prefeito que vai julgar, somente vai dar a
palavra final, não está claro no projeto. O Vereador Geraldo mencionou que foi contra ao antigo
projeto, cedeu a câmara e reiterou que a partir de agora a câmara vai ser cedida mediante
justificativa. Lamentou que nenhum vereador foi convidado, gostaria de ter participado.
Parabenizou o projeto de incentivo das empresas, reiterou sobre dar um auxílio a empresa
Rocha Scherer pois não tem mais pavilhão para ele. 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 Executivo. Projeto de Lei nº 35/2015, de 16 de julho de 2015. –
Estabelece normas e condições para a concessão de incentivos para empresas, visando
a expansão econômica do Município de Alto Feliz. Revoga as Leis Municipais nº 227/199
8, nº 414/2002, nº 424/2002, nº 662/2006, nº 679/2007, nº 705/2007, nº 706/2007, nº 805/2010
e nº 847/2010. 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 por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O
Vereador Fernando frisou que todo o projeto que visa incentivar as empresas em termos de
emprego e renda é importante, podemos não concordar em alguns pontos, mas como um todo
está muito bom. O Vereador Bertilo reiterou seu apoio as empresas, e apoia o projeto. A
Vereadora Suzana parabenizou os empresários e agradeceu às pessoas de fora que vem no
município uma potência a ser desenvolvida ajudando os munícipes. A Vereadora Ligia
mencionou que procurou ajuda de contadores, advogados, estudou o projeto e fica feliz em
ajudar as empresas. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Ligia mencionou sobre o projeto dos táxis que no
artigo 31 consta que caso no táxi for feita transferência e doação clandestinamente ele será
cassado, questionou então caso não for clandestinamente ele pode passar para quem ele
quiser, se no início do projeto consta que só pode passar de pai para filho. Concordou com o
colega Bertilo em relação ao comentário em relação às denúncias, concorda que é um
equívoco por isso é contra o projeto. Lamentou que o Poder Público não convidou os
vereadores. Interrogou os colegas a respeito do projeto e as medidas que irão tomar. O
Vereador Bertilo reforçou sua ajuda para as empresas. Comentou sobre a viagem a Brasília
com os vereadores e irá reforçar os pedidos que já existem e pedir novos, relutou que as
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coisas não estão boas no país. Irrita-se com os corruptos, pois são presos e logo são soltos,
indagou que o dinheiro que estão devolvendo é o dinheiro que eles não conseguiram esconder.
O Vereador Fernando reiterou que no município tem pessoas que não sabem lidar com a
diferença, porque o projeto dos táxis está pele segunda vez na casa, já foram feitas duas
reuniões e a coisa não anda, afirmou que tem que ter uma regulamentação, mas no momento
que é discutido e combinado tem que valer, é a favor de emendas plausíveis ao projeto para
que esteja de acordo com a legislação federal e que não seja inconstitucional e de anseio da
população. Comentou sobre a crise no Brasil, enfatizou que ela está acontecendo em outros
países, relatou sobre as investigações que estão sendo feitas e nada está sendo escondido. A
Vereadora Suzana relutou que o Executivo concordou em fazer alterações no projeto e isso
não aconteceu, isso é uma tomada de poder, poderia ter sido modificado mas não houve
reflexão e sim agressão ao limite dos outros, gostaria de ser convidada para as reuniões.
Comentou sobre as empresas investigadas pela operação lava jato que elas não são públicas e
olha a corrupção que está dentro delas, por meio de influências políticas, se envergonha com
políticos que só sabem ser corruptos. Mencionou que deve acontecer uma reforma política no
país. Reforçou que estão faltando bons gestores. O Vereador Geraldo parabenizou as
empresas que vieram de fora e estão se instalando no município e as empresas do município.
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.
GERALDO FUHR
Presidente

MARIA LOURDES FROZI
Primeira Secretária
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