Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
080 Ata da 6ª Legislatura (2016)
1)

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 10 de fevereiro de 2016, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de
Vereadores, presidida pela Vereadora Lusiana Hartmann, eleito para o exercício de 2016. 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 079, sendo posta em
votação e aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 06/2016 – Vereador Geraldo Fuhr comunica
saída da câmara. Prot. nº 09/2016 – Autorização viagem à Brasília dos Vereadores Lusiana
Hartmann, Germano Klegenberg e Roseli Muller Eidt aprovado por unanimidade.

Prot nº

10/2016 – Requerimento. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº 03/2016 – Contrato entre o
Município e a Caixa Econômica Federal. Ofício nº 004/2016 – Relatório de Validação e
Encaminhamento RVE. Prot. nº 05/2016 – Relatório de Viagem. Prot. nº 07/2016 – Ofício nº
04/2016. Prot. nº 08/2016 – Secretaria Municipal da Saúde encaminha Relatório de Gestão do
3º Quadrimestre de 2015. ORADORES INSCRITOS: Vereador Fernando Querino Martiny
saudou a todos os presentes, refletiu sobre a democracia e de como enxergamos as pessoas
que estão no meio politico e público, e que não fazem uma leitura daquilo que aconteceu na
humanidade, para poder evoluir e melhorar o contexto da humanidade. ORDEM DO DIA:
Verificado novamente o quórum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na
discussão e votação de 6 (seis) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 04/2016,
de 03 de fevereiro de 2016. Concede subvenção social ao Coral Municipal 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 Roseli,que afirmou que o mesmo fora aprovado
por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado
por unanimidade. Projeto de Lei nº 05/2016, de 03 de fevereiro de 2016. Concede
subvenção social ao Grupo Tradicionalista da Cultura Nativista Guapos da Serra. Depois
de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de
pareceres através de seu relator, a Vereadora Roseli,que afirmou que o mesmo fora aprovado
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por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado
por unanimidade. Projeto de Lei nº 06/2016, de 03 de fevereiro de 2016. 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 Roseli, que afirmou que
o mesmo fora aprovado por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. A
Vereadora Ligia solicitou que separassem o projeto. Concorda plenamente em substituir os
professores em licença saúde ou licença maternidade, mas tem dúvida em relação ao cargo de
confiança. Questionou sobre a substituição de professora titular de dois cargos, sendo um
cargo nas Séries Iniciais e um nas Séries Finais, disciplina de Artes, aonde assumirá a função
gratificada de Vice Diretora da Escola, fora da sala de aula, nos dois turnos, então sobre isso
questionou se não seria gasto demais para o município, tirar uma pessoa 40 horas da sala de
aula para ficar na Vice-Direção, uma vez que tem a Secretaria da Educação envolvida com a
escola, uma coordenadora e o professor Leo Arthus. Comentou que essa professora ficará na
vice-direção durante os 4 (quatro) meses que a diretora atual está em licença maternidade e
depois esse contrato cairia fora, fr,isou que irá fiscalizar. Questionou sobre a construção da
escola municipal, se não seria mais barato para os cofres públicos manter as escolas nas
localidades, pois a cada 3 sessões entra um contrato ou uma nomeação para a escola. A
Vereadora Suzana referiu que chama a atenção no projeto os CCs, mas deve ser analisado o
estatuto do município, mas para cada turno tem que ter uma vice-diretora e contempla uma
quantidade de alunos, é um gasto há mais, uma vez que a contabilidade alertou sobre a folha
de pagamento. Posto em votação foi aprovado por 7 votos à favor e 1 contra. Projeto de Lei nº
07/2016, de 03 de fevereiro de 2016. 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 Roseli, que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade.
Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Fernando frisou que a contratação de
pessoal na secretaria de educação é muito preocupante, a contadora alertou para a situação
do percentual com gastos com pessoal e encargos que está em 49,05% já ultrapassou o limite
de alerta que é de 48,60%, está na hora do Executivo reavaliar o plano de ação no município.
Reiterou sobre o primeiro projeto do ano de 2013, ao qual foi direcionado para uma pessoa,
aumentou os CCs do município, esses valores geraram um impacto que estamos colhendo
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hoje no município. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 08/2016,
de 03 de fevereiro de 2016. Altera a Lei Municipal nº 987, de 10 de abril de 2014, que
autorizou o Poder Executivo a aderir ao Programa Mais Médicos. Depois de lido o projeto,
bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu
relator, a Vereadora Roseli, que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade. Logo
após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo comentou que acha estranho um
reajuste de 60% desse benefício, acha muito alto, frisou que nem os funcionários tiverem um
aumento assim tão alto. A Vereadora Ligia concordou que o valor é alto, só que quando o
projeto entrou na casa questionou quanto à necessidade dos mais médicos no município,
agora os gastos estão aí. O Vereador Bertilo frisou que na época foi dito que o programa era de
graça e que não teria nenhum gasto para o município, mas messes depois houve cortes no
repasse. A Vereadora Roseli confirmou que o município foi contemplado com o programa em
2014, a princípio não iria ter custos, mas mais tarde houve cortes e era preciso aumentar, pois
o valor era baixo, pois incluía pagar moradia, alimentação e transporte, é a favor do projeto. O
Vereador Fernando reiterou que um administrador deve atingir o bem para o maior número de
pessoas, mas tem que ser analisar tudo que vem, o município aderiu e deve arcar com as
consequências. Posto em votação foi aprovado por 7 votos à favor e 1 contra. Projeto de Lei
nº 09/2016, de 03 de fevereiro de 2016. 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 Roseli, que afirmou que o mesmo
fora aprovado por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação
foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Lusiana mencionou
da emenda que os colegas Geraldo e Bertilo conseguiram com a viagem a Brasília. Solicitou
que as pessoas que cuidam do município cuidem melhor, justificou, pois inicio do ano já tem
projeto de suplementação. Afirmou que o Legislativo é separado do Executivo. O Vereador
Nestor saudou a todos agradeceu o colega Geraldo que cedeu o espaço na câmara, frisou que
irá votar a favor dos projetos que favorecem a maioria da população do município. O Vereador
Bertilo comentou sobre a emenda recebida e explicou ela estava cancelada, mas conseguiram.
A Vereadora Ligia mencionou sobre a verba adquirida para o trator agrícola sem ida a Brasília,
frisou que alguma coisa está errado no município, pois alguns vereadores vão uma ou duas
vezes a Brasília e conseguem verbas mas o prefeito e sua cúpula vão diversas vezes e
ultimamente não foi dado prestação de emendas recebidas. Reiterou sobre o requerimento
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protocolado na casa, onde estão pedindo para o Tribunal de Contas do Estado virem fazer uma
inspeção especial nas contas do município. Questionou se seu pedido no qual solicitou uma
explicação pessoal do prefeito explicando o que para ele é uma escola municipal de primeiro
mundo. A Vereadora Suzana afirmou que a prerrogativa dos vereadores é fiscalizar. O
Vereador Fernando frisou que como vereador da oposição em primeiro lugar tem que fiscalizar
e apontar o que não está bom para o crescimento do município. A Vereadora Ligia comentou
que o projeto de lei nº 10 ficou tramitando na comissão e solicitou que alguém viesse explicar o
projeto. A Vereadora Roseli parabenizou o Grupo Alegria de Viver de Alto Feliz pela bela festa
que fizeram. O Vereador Fernando frisou que é defensor das viagens à Brasília desde que
fossem muito bem organizadas e planejadas e desse algum retorno, mas se espantou com o
relatório de viagem do vice-prefeito, custa a acreditar porque ele foi dia 28 de dezembro até 31
de dezembro para Brasília.
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.
LUSIANA HARTMANN
Presidente

FERNANDO QUERINO MARTINY
Primeiro Secretário
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