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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

072 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

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

Feliz, realizada no dia 23 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 071, sendo posta em votação e 

aprovada por unanimidade após correções solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 

145/2015 - Retificação ofício nº 140/2015. Ofício nº 147/2015 – Relatório de Validação e 

Encaminhamento RVE. Ofício nº 151/2015 – Res. Prot. nº 829/2015. Ofício nº 03/2015 – 

Resposta ao ofício nº 46/2015. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria Schneider 

Dewes saudou a todos os presentes, parabenizou o colega Geraldo por ter retirado o projeto 

que daria nome a um acesso no município, enfatizou que não é rua, e o nome sugerido foi de 

uma pessoa que não fez tanto pelo município. Parabenizou todos os colegas que durante os 

últimos dois anos se preocuparam com as contas do município, mas em especial o colega 

Fernando. Lastimou por todos os motoristas do município, pelo fato de terem cortado as 

diárias, pois o salário já é pouco. Comentou sobre os demais cortes, que não serão pagos até o 

final do ano horas extras, diárias e férias, como também redução de gastos com telefonia, 

combustível, energia elétrica e material de expediente, questionou se essas reduções seriam 

suficientes para resolver o problema. Sugeriu que descontassem dos que ganham bastante e 

não dos que ganham pouco. Observou durante essas duas semanas a carga horária do 

prefeito e melhorou desde que falaram na última sessão. Referiu sobre o projeto dos táxis, que 

provavelmente é a última vez que entra na casa. Agradeceu a presença de todos nos 

encontros referentes ao projeto, sugeriu que não participem mais das reuniões com o 

Executivo, pois não levam em conta as sugestões. Mencionou sobre os ofícios que vem do 

Executivo para a câmara, e reiterou que errar é humano, mas a pessoa que assina no final 

deve olhar bem antes de assinar, citou como exemplo a resposta referente aos combustíveis 

que vieram com os valores invertidos. Mencionou sobre a obra no Ginásio de Esportes do 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 
 

Município, em relação à informação desencontrada entre resposta de ofício que foi dia 13 de 

agosto de 2015, informando que não tinha sido pago a obra, mas na nota de pagamento consta 

dia 14 de julho de 2015. Mencionou que foi gasto R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), 

sendo que foi olhar após a realização do conserto e simplesmente lixaram e passaram mais 

uma tinta e as bolhas continuam frisou que o valor gasto foi alto. O Vereador Geraldo sentiu-se 

envergonhado frente aos colegas, pois foi comunicado pelo prefeito que não tinha sido pago e 

repassou essa informação, mas ela se contradiz com a cópia da nota do pagamento. 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 

037/2015, de 10 de agosto de 2015. – Estabelece normas para a exploração do serviço de 

automóveis de aluguel (táxi) no Município e dá outras providências. Revoga a Lei 

Municipal nº 15, de 02 de março de 1993. 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 dos presentes. 

Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Geraldo reiterou que pediram reunião 

e nada aconteceu, o projeto estava já a dois meses na casa e hoje tem que entrar em votação. 

O Vereador Fernando mencionou que a bancada do PT tinha feito emendas, pois não 

concordava com o projeto em alguns pontos, como não houve avanços, as retiraram e 

agradeceu aos colegas que assinaram as emendas. Lamentou que não irá ser regularizada a 

questão dos taxistas no município, pois é favorável a fazer um regramento, mas como o Poder 

Executivo não quer avançar no dialogo do assunto, vamos ter que defender o que achamos 

melhor. A Vereadora Ligia explicou que o projeto entrou em abril e foi rejeitado por 

unanimidade, novamente enviaram em agosto sendo mudado um e outro artigo, mas os 

principais pontos não foram alterados, foram apresentadas emendas para que o Executivo 

fizesse as alterações na lei, mas não o fizeram. O Vereador Bertilo comentou sobre o projeto 

que o prefeito tinha lhe passado que iria fazer uma reunião com os taxistas e iria retirar o 

projeto, então é contra pelo jeito como ele está hoje. A Vereadora Suzana confirmou que o 

prefeito tinha dito que iria retirar o projeto para fazer as alterações para não prejudicar os 

taxistas, e isso foi mentira para todos, incluindo os taxistas. O Vereador Geraldo relembrou que 

as emendas propostas pela bancada do PT foram assinadas por todos os vereadores e 

encaminhadas para o Executivo. Posto em votação o projeto foi reprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Irineu explicou a sua retirada da casa, devido a um 
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curso. O Vereador Bertilo sugeriu em fazer um pedido para ver a veracidade da informação 

referente ao Ginásio, reiterou que não se pode olhar a data da nota, pois o empenho pode não 

ter sido pago, então pede o comprovante da data exata do pagamento da nota e todos os 

vereadores concordaram. Sobre os cortes que foram feitos, frisou ser uma pessoa neutra, o 

país está passando por dificuldades, os repasses reduziram, mas tem outras maneiras de fazer 

esses cortes. Não quer que demita ninguém nem CCs, ele pode reduzir nos FGs. A Vereadora 

Ligia lamentou que os motoristas foram prejudicados nesses cortes. Concordou em pedir a 

data do empenho, mas recebeu informações que uma parte tinha sido paga. Sugeriu em 

reduzir o valor das diárias, e frisou que novamente o prefeito está em Brasília. Mencionou que 

a inauguração da Praça Municipal com o nome do professor Ervino Aloiso Flach, será feita no 

sábado dia 17 de outubro às 09 horas da manhã, lamentou, pois fizeram para não ter muito 

público, para não verem o trabalho realizado pelo PT, pois foi iniciativa da colega Suzana. O 

Vereador Fernando relembrou sua preocupação desde o início com o projeto da criação dos 

cargos, sugeriu que o prefeito tirasse o cargo criado da Secretaria Municipal da Assistência 

Social, concorda que é importante, mas não é necessário, pois são mais custos. Retiraria uma 

ou mais duas secretarias, chegaria a R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) à R$ 1.000.000,00 

(Um milhão de reais) de economia nesses quatro anos, com isso, poderia ser feito asfalto para 

Nova Alemanha, ou asfalto para outra comunidade. O papel do administrador é fazer a política 

de administração para o bem do povo. Mencionou que poderia ser economizada na compra de 

combustível, reiterou que a negociação não está sendo bem feita, jamais retiraria horas-extras 

de quem de fato faz a coisa acontecer no município, do transporte da saúde e da educação, 

pois é elementar. Questionou a viagem do prefeito para Brasília, não é contrário, mas deve 

haver uma racionalização. Concordou com o colega Bertilo que valor empenhado não é valor 

pago, porque de fato é preciso se certificar do assunto. A Vereadora Suzana frisou que 

vivemos num desencanto com a política, mencionou que há quatro municípios que estão 

devolvendo 20% a 10% dos seus salários para os cofres públicos, juntamente com seus 

secretariados, se o município está a perigo está aí uma sugestão, se necessário incluir o 

Legislativo, existem maneiras, mas é necessário ter coragem e atitude para fazer. Convidou a 

todos para participarem da inauguração da praça. O Vereador Geraldo reiterou o trabalho dos 

profissionais da saúde. Elogiou o trabalho da câmara que há tempo não estava assim, e se 

certos votos tivessem assim desde o começo muitas coisas no município não teriam 

acontecido. 
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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    MARIA LOURDES FROZI 
Presidente                                                     Primeira Secretária 


