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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 28 de outubro 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 073, sendo posta em votação e
aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. 57/2015 – Relatório de Viagem. Prot. 58/2015 –
Requerimento. Prot. 59/2015 – Requerimento. Prot. 60/2015 – Requerimento. Prot. 61/2015 –
Requerimento. Prot. 62/2015 – Requerimento. Prot. 63/2015 – Solicita abertura de Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI). EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. 51/2015 – Relatório de
Viagem. Prot. 52/2015 – Ofício nº 163/2015 (Estima a Receita para o exercício de 2016).
Ofício nº 167/2015 – Resp. ofício nº 53/2015. Ofício nº 168/2015 – Resp. ofício nº 54/2015.
ORADORES INSCRITOS: Vereadora Lusiana Hartmann saudou a todos os presentes,
parabenizou o trabalho feito pela comissão da festa da igreja católica, e parabenizou a prefeita
de São Vendelino pela belíssima festa, o Kerbfest, questionou porque o município não realiza
mais a Alto Fest. Mencionou que teve problemas com a energia em sua casa, e precisou
chamar um eletricista para instalar uma nova caixinha de luz, como também precisou de uma
máquina das obras para levar um poste de concreto, ligou para o secretário Jair e ele logo
atendeu, mas houve problemas, como precisou urgente do serviço, não fez logo o protocolo,
mas após o serviço foi feito e pago com os bônus do seu pai, é a favor de serviços de
máquinas para emergências e não ficar fazendo o serviço o dia inteiro sem protocolo.
Lamentou sobre o comentário no qual foi dito que a câmara fez um projeto que não autoriza o
uso de máquinas para o atendimento em regime de urgência. Frisou que as pessoas devem
assumir o que falam. Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes saudou a todos os presentes,
também foi questionada sobre o projeto que a câmara teria aprovado referente ao uso das
máquinas, espera a resposta do Executivo sobre essa lei, pois não tem ciência da mesma.
Mencionou que é funcionária pública e não vai aceitar ameaças do Executivo. Mencionou sobre
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o projeto que isenta o pagamento de tarifa de água, no qual já falou há umas duas sessões que
tem uma família no Morro Belo que tem o direito de ganhar esse benefício. Comentou sobre a
viagem a Brasília. Lamentou sobre o discurso do prefeito na inauguração da praça, o qual disse
que não teve oportunidade de estudar, mas morava perto da escola e tinha o EJA de noite.
Reiterou que as ameaças continuam para funcionários e vereadores. Pediu que quem não quer
expor sua ideia nessa casa que evite fazer no outro dia na rua até falando coisas que não
foram ditas. Lamentou a resposta do Executivo e questionou que quer saber qual família
recebeu até hoje aterro e brita sendo levado para dentro do terreno. Assim como os protocolos
e notas foram feitas no outro dia do pedido. Concluiu com a resposta do Executivo que as
contas do município estão resolvidas pelo fato da vereadora Lusiana ter saído da secretaria e
dos cortes com hora extra dos motoristas. Vereador Fernando Querino Martiny saudou a
todos os presentes, não é contrário à viagem a Brasília, somente com os excessos. Relatou
sobre a prestação de contas, que receberam de diárias R$ 1.524,62 por vereador, informou
que gastou R$ 781,00 e sobrou R$ 742,95 e este valor irá destinar para o CONSEPRO e a
outra metade para a APAE. Dessa forma indagou que as viagens do prefeito são seguidas e
fez umas contas no qual o prefeito vai sempre cinco dias então recebe em torno de R$
5.000,00, com gastos tem em torno de R$ 1.975,00 então sobra R$ 3.000,00, fez um
requerimento para saber certo o valor das diárias do prefeito. Sugeriu que devem ser mudados
os valores das diárias, pois são muitos altas e estão fora do padrão do Alto Feliz. O Vereador
Geraldo parabenizou os colegas pelo trabalho feito em Brasília e quando assumiu a
presidência prometeu que todos iriam ser convidados para viajar. Comentou que a câmara e o
clube de mães destinaram o dinheiro para comprar o uniforme para a orquestra e ainda não foi
comprado. Reiterou que ajuda todas as comunidades, escolas, entidades no que pode.
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 05
(cinco) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Resolução nº 04/2015, de 23 de
outubro de 2015. –Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 6.000,00. 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 Geraldo reiterou que não tinha mais
dinheiro para terminar a obra e como houve o apontamento é necessário finalizar a colocação
da grade protetora ao redor da câmara. O Vereador Fernando concordou com a importância da
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finalização da obra. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
nº 043/2015, de 28 de setembro de 2015. – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o exercício financeiro de 2016. 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. Posto em votação foi aprovado por 6 votos à favor e 3 abstenções (Ver. Ligia,
Suzana e Fernando). Projeto de Lei nº 044/2015, de 14 de outubro de 2015. – Autoriza o
Município a assumir a jurisdição de segmento da VRS 826, no Perímetro Urbano. Revoga
a Lei Municipal nº 935, de 07 de março de 2013. Dá outras providências. 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 Bertilo é a favor do projeto. A
Vereadora Ligia é a favor do projeto, pois beneficia principalmente as pessoas que tem terreno
no centro. Preocupa-se em relação ao município assumir 2 Km de asfalto e ficará encarregado
de fazer a manutenção, é uma pena que o Daer tenha que fazer essa exigência. O Vereador
Fernando frisou que será um ônus para o município, só que faz parte do contrato, é a favor do
projeto. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 045/2015, de 21
de outubro 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 por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em
discussão. O Vereador Geraldo reiterou ser a favor do projeto, e que está bem explicado na
justificativa. O Vereador Bertilo questionou porque não mandaram junta a isenção para o
cidadão do Morro Belo, pois foi colocado em sua propriedade a caixa d´água e ele tem direito.
A Vereadora Lusiana é a favor do projeto e mencionou que irão fazer o projeto para o morador
da localidade do Morro Belo. O Vereador Fernando mencionou que fizeram requerimento para
saber mais detalhadamente sobre a isenção de água. Posto em votação foi aprovado por
unanimidade. Emenda nº 01/2015 ao Projeto de Lei nº 46, de 21 de outubro de 2015. –
Altera a redação do art. 1º, para introduzir o parágrafo 8º ao art. 13 da Lei Municipal nº
588, de 10 de fevereiro de 2005 e altera a redação do art. 3º, ambos do Projeto de Lei nº
46/2015. Projeto de Lei nº 046/2015, de 21 de outubro de 2015. – Altera a Lei Municipal nº
588, de 10 de fevereiro de 2005, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social
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dos Servidores efetivos do Município. 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 e sua emenda foram aprovados por unanimidade. Logo após o
projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo comentou que o dinheiro está sendo bem
aplicado é a favor do projeto. O Vereador Fernando é a favor do projeto. A Vereadora Ligia
explicou que o projeto se refere ao FAS, o fundo de aposentadoria dos servidores públicos, tem
colegas que estão encarregados de cuidar desse dinheiro e concorda que devam receber uma
contribuição pelo serviço, pois é uma responsabilidade. Posto em votação a emenda foi
aprovado por unanimidade, após o projeto foi posto em votação e foi aprovado por
unanimidade. Emenda nº 01/2015 ao Projeto de Lei nº 47, de 21 de outubro de 2015. –
Altera a redação do art. 3º do Projeto de Lei nº 47/2015. Projeto de Lei nº 047/2015, de 21
de outubro de 2015. – Altera a Lei Municipal nº 933, de 20 de fevereiro de 2013, alterada
pela Lei Municipal nº 1.009, de 14 de agosto de 2014, que criou o Comitê de
Investimentos dos recursos do Regime Próprio de Previdência do Município de Alto
Feliz. 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 e
sua emenda foram aprovados por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão.
Posto em votação a emenda foi aprovado por unanimidade, após o projeto foi posto em
votação e foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Suzana
mencionou que sua função é fiscalizar pelo bem do povo que nos colocou aqui. É preciso ter
coragem e atitude para apontar as coisas que estão acontecendo no município, frisou que são
os invasores do bem. O Vereador Bertilo comentou que na última sessão pediu a relação dos
CCs e FGs, não quer que seja dispensado CCs, mas poderia ser reduzido FGs, ressaltou que a
única mudança foi a saída da Secretaria do Planejamento Lusiana. A Vereadora Ligia
mencionou que se as contas não estão tão ruins sugeriu para o prefeito retirar o decreto que foi
feito para redução de gastos, pois ele está prejudicando somente alguns funcionários,
principalmente os motoristas da saúde e da educação. O Vereador Fernando mencionou sobre
a resposta do Executivo que o mesmo estava sendo perseguido, quando entramos na vida
pública se expomos, não tem nada contra ninguém da administração municipal, reiterou que os
vereadores são eleitos para representar o povo.
3)

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
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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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