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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 09 de setembro 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 (08) oito
vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a leitura da ata nº 070, sendo posta em votação e
aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 38/2015 - Requerimento nº 05/2015. Prot. nº
39/2015 - Requerimento nº 06/2015. EXPEDIENTE EXTERNO:Prot. nº36/2015 – Relatório de
Viagem. Ofício nº 140/2015 – Resposta ao protocolo nº 638/2015. ORADORES INSCRITOS:
Inexistente. 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 Resolução do Poder
Legislativo e 04 (quatro) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Resolução nº
03/2015, de 04 de setembro de 2015. –Abre Crédito Suplementar no valor de R$
14.999,00. 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. Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador
Fernando reiterou que a bancada do PT ainda não definiu a data da viagem, mas afirmou que
vão, só estão vendo a agenda e trabalhando com o partido e com municípios vizinhos. Posto
em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 039/2015, de 24 de

agosto de 2015. – Abre Crédito 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 por 2 votos à favor e 1 contra. Logo após o projeto foi posto em discussão. O
Vereador Fernando mencionou que conforme a justificativa mostra-se que existem atrasos
em repasses, essa abertura é para fazer o acerto de contas da secretaria da saúde e é de
suma importância, lamenta-se que os recursos vinculados vão mexer no resultado no
município nesse ano. A Vereadora Ligia relatou que estão faltando alguns pontos no
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projeto, é contra porque tem dúvidas. Posto em votação o projeto foi aprovado por 6 votos
à favor e 1 contra. Projeto de Lei nº 40/2015, de 03 de setembro de 2015. – Autoriza o
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Município de Farroupilha.
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. Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador
Geraldo se preocupa, pois na justificativa consta que o Município repassará mensalmente
até R$ 1.083,00, questionou se é por cirurgia ou por paciente, quantas poderão ser feitas.
O Vereador Fernando indagou que o que vale é o projeto e a minuta do contrato, e não a
justificativa, mas conclui que será repassado esse valor por cirurgia, se tiver duas vai ter
dois valores. O Vereador Geraldo questionou se tiver duas ou três cirurgias, como irá ser
escolhido. O Vereador Bertilo reiterou que tem a cirurgia de urgência e tem a outra de
tendão, de desgaste, conforme eles julgam a necessidade, é a favor do projeto. A
Vereadora Ligia entende a preocupação do colega Geraldo, porque no projeto não cita se é
por mês ou por pessoa, e não constam quantas cirurgias vão ser feitas por mês, o projeto é
ótimo, pois tem muitas pessoas esperando cirurgia, mas ele deve estar claro. A Vereadora
Suzana mencionou sobre a cláusula terceira do projeto em que o município repassará
mensalmente até o dia 10 (dez) de cada mês, R$ 1.083,00 por cirurgia, tanto geral como
traumatológicas. O Vereador Fernando concordou, pois não se sabe a quantidade de
cirurgias que terá, sugeriu que a casa fizesse um pedido de esclarecimentos referente ao
projeto, como também fazer um pedido de vistas. O Vereador Bertilo relutou ser a favor da
votação, mas devem esclarecer o projeto. A Vereadora Ligia frisou que tem pessoas
esperando por cirurgias, mas devem cuidar como aprovam o projeto, pois vai que depois
façam uma cirurgia de cada e os demais vão ter que continuar na fila, é preocupante. O
Vereador Geraldo relutou que o projeto poderia ter vindo mais detalhado, concorda em
pedir explicações, pois não acha justo, que caso seja feita uma cirurgia por especificação
outros vão ficar para trás. O Vereador Bertilo explicou que há um tempo tinha 28 pessoas
em espera, hoje deve ter bem mais, eles não vai fazer essas cirurgias em dois, três meses,
isso vai a critério das necessidades, da gravidade, e frisou que isso vai dar problema. A
Vereadora Ligia concordou com o ofício requisitando saber quantas cirurgias no minimo
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por mês são feitas. Posto em votação fora aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
41/2015, de 03 de setembro de 2015. – Abre Crédito 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 por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão.
O Vereador Fernando alertou que os projetos de suplementação preocupam, pois são altos
e as contas estão seguidamente sendo ajustadas, frisou que há falta de repasse. O
Vereador Bertilo concordou e explicou que os repasses não estão acontecendo em nível
federal e estadual, reiterou a importância do município ter dinheiro em caixa, para poder
suprir a falta de dinheiro, não se sabe até quando, porque o ano de 2016 é para ser pior.
Posto em votação fora aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 042/2015, de 03 de
setembro de 2015. – Abre Crédito Especial 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 por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador
Geraldo questionou o valor do projeto, pois menciona R$ 9.000,00 (Nove mil reais). O
Vereador Bertilo explicou que Farroupilha abraçou toda a serra. O Vereador Fernando
pediu vistas ao projeto. O Vereador Geraldo comunicou que está em urgente urgentíssima.
O Vereador Bertilo reiterou que o valor é pouco. A Vereadora Ligia mensurou que com
esse valor por ano, daria para fazer quatro cirurgias de cada. O Vereador Fernando
explicou que essa abertura é para esse ano, dando duas cirurgias por mês. Posto em
votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo
reiterou a importância de todos os vereadores terem ido viajar à Brasília, e aguarda as datas
dos colegas da bancada do PT, para agendarem a data da viagem. A Vereadora Ligia
agradeceu os colegas por terem assinado o pedido de informações dos gastos em alguns
setores, frisou que o papel do vereador é fiscalizar, e o povo está cobrando isso. Parabenizou o
colega Geraldo, por ter dado oportunidade a todos os vereadores de viajar para Brasília,
ressaltou que no ano passado a câmara devolveu dinheiro para a prefeitura em forma de
indicação, e a aquisição de uniforme para banda ainda não foi comprada. Explicou que
requereu os relatórios de viagem, pois percebeu que estavam faltando. Quanto ao projeto dos
taxistas, apresentou as emendas e foram entregues na prefeitura e nada foi mexido, se for
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modificado conforme as emendas é a favor, e se não fizerem isso vão se incomodar. Reiterou
sobre o não cumprimento da carga horária do Prefeito, e está sendo cobrada, relutou que se
ele não está na fábrica, está nas obras das casinhas, e no canavial, se está uma hora por turno
na prefeitura é muito. Estão filmando e tirando fotos e vão denunciar. A Vereadora Ligia
verificou o ginásio e simplesmente passaram mais uma camada de tinta, observou que as
bolhas continuam, mas está bonito. Questionou porque o ginásio não foi liberado para os
responsáveis, se as aulas de futebol estão sendo realizadas no ginásio. Requereu cópia das
notas dos gastos da reforma do ginásio, incluindo material e mão de obra. O Vereador Geraldo
mencionou que quando tinham terminado a reforma, o prefeito tinha lhe passado que ainda não
haviam pagado nada, espera que não tenham pagado devido a presença de bolhas ainda.
Reiterou que o calendário do município é uma piada, devido ao não cumprimento em relação
ao campeonato. O Vereador Fernando agradeceu os colegas por terem assinado os
requerimentos, pois o dever é fiscalizar. Lamentou que o calendário não esteja sendo colocado
em prática, pois é a favor do esporte e não tem nenhuma atividade esportiva no município. A
Vereadora Suzana preocupa-se, pois tem a necessidade de ajudar a fazer um futuro diferente,
mas não podemos negar o que está sendo vivido em nível nacional, estadual, municipal e não
sabemos por onde começar, cada um tem os seus ideais, nós vemos o senado forte e o povo
fraco, percebemos que falamos a verdade e nos vemos pequenos. O povo vota porque acredita
no trabalho pelo povo. O Vereador Bertilo relutou sobre o ginásio, que deveriam lixar e fazer
tudo de novo, mas custa muito caro. Citou que houve erro de engenhariana época da
construção. Alertou que devem ficar em cima, pois pela resposta são dois anos de garantia.
Mencionou que na resposta do executivo sobre os CCs e FGs, verificou um erro no valor de um
funcionário, conferiu com a pessoa responsável e se incomodou com sua atitude por pedir
informações, dessa forma relutou ao colega Fernando para conferir os preços da gasolina na
resposta do Executivo. Reiterou que errar é humano.
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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