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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 24 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 080, sendo posta em
votação e aprovada por unanimidade após correções solicitadas.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 12/2016 – Relatório de Viagem. Prot. nº 13/2016
– Indicação. Prot nº 14, 15, 16, 17, 18 e 19/2016 – Requerimentos. EXPEDIENTE EXTERNO:
Ofício nº 014/2016 – Retirado do Projeto de Lei nº 10/2016. ORADORES INSCRITOS:
Vereador Fernando Querino Martiny saudou a todos os presentes, explicou sobre o protocolo
que fez, devido ao projeto de suplementação de abertura de crédito para aquisição de uma
retroescavadeira hidráulica, observou o valor e espantou-se porque no final do ano o índice de
reajuste utilizado pelo Executivo foi do INPC de 7,36%, sendo que a inflação estava acima de
10%, e foi dito que teria que economizar, pois não tinha dinheiro. Mencionou que já está vindo
projeto de suplementação no início do ano. Relembrou que ano passado conseguiram uma
verba para um trator aonde só uma empresa participou, estranhou isso, pois o município de
Bom Princípio comprou uma retroescavadeira semi-nova e participaram 19 empresas, valor
inicial que elas propuseram foi de R$ 250.000,00, o Executivo não aceitou e pressionaram e no
final compraram por R$ 195.000,00. Dessa forma, explicou que o Executivo não tinha dinheiro
para dar um reajuste digno para os servidores e agora enviam uma abertura de crédito de R$
350.000,00 antes das eleições para aquisição de uma máquina. Concorda em adquirir somente
questionou porque não foi comprado no ano passado e sim agora quatro meses antes das
eleições. Reiterou que o dinheiro que o Executivo administra é do povo, e é com
irresponsabilidade que estão sendo feitas as compras no município, onde são super faturadas,
todos sabem e quem não quer aceitar é porque está concordando com o que é feito no
município. Comentou que um cidadão felizense questionou sobre o valor gasto com conserto
de veículos, pois na Feliz foi gasto R$ 48.000,00 no ano passado, e no Alto Feliz foi gasto R$
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280.000,00, sendo que a frota da Feliz é maior, como também a população para prestar os
serviços, comparada com o município de Alto Feliz. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o
quórum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de 1 (um)
Projeto de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 11/2016, de 22 de fevereiro de 2016.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a Associação dos
Universitários e Alunos de Cursos Técnicos de Alto Feliz/RS. 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 é a favor do projeto, somente
lamentou, pois não cumpriram com os 100% prometido na última campanha eleitoral. O
Vereador Fernando ressaltou o dito pela colega Ligia, para que não seja esquecido esse fato,
ás vezes a gente deixa coisas passarem e esquecemos do que foi falado, escrito e prometido.
A Vereadora Suzana parabenizou a Diretoria da Associação dos Estudantes, afirmou que a
educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, quer acreditar que esse convênio
continue por muitos anos para beneficiar todos os jovens que querem melhorar suas vidas e a
vida dos seus semelhantes. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: A Vereadora Lusiana comentou sobre a viagem a Brasília e sobre a emenda de
R$ 350.000,00 que está prestes a vencer no mês de junho, tiveram reunião com Renato
Molling a através dele marcaram uma reunião com o ministro dos Esportes. A Vereadora Ligia
requereu para a próxima sessão os motivos pelos quais o projeto nº 10 foi retirado, estava bem
confuso, mas era um projeto bom que faria a luz para o Morro Capim. Observou que
continuamente o vice-prefeito está fazendo o papel de motorista, sendo que ele não é
nomeado motorista, afirmou ser desvio de função. Referiu sobre o projeto para compra da
retroescavadeira hidráulica, estranhou, pois no final do ano foi dito que as contas estavam
apertadas e agora tem uma sobra de R$ 350.000,00. É a favor da compra da máquina somente
antes de votar pediu que o prefeito se conscientizasse que ela deve ser comprada pelo menor
preço. Questionou sobre o projeto aprovado para a construção do pavilhão das obras e até
hoje nada foi feito, como também o projeto de melhoria no Costaneira. Questionou o papel da
Assistência Social no município, pois observou que tem jovens que tem problemas e precisam
de um apoio. Comentou que teve uma denúncia que no acesso ao ginásio que é um lugar
público, tem uma placa “Proibido estacionar”, fizeram uma solicitação por escrito, mas ela deve
ser retirada. Solicitou que sejam providenciadas trancas para as caixas d água, como também
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placas de sinalização nos lugares que não tem. Relembrou que ano passado foi dito que as
máquinas não eram mais para serem usadas para realizar serviços particulares em excesso,
infelizmente está acontecendo novamente. Vão tomar providencias em relação ao prefeito que
não está de férias e está indo a duas semanas nas quintas-feiras para a praia e volta na
segunda. O Vereador Fernando confirmou que estava no convênio dos “Mais Médicos”, o qual
foi protocolado na data da votação que a casa aprovou, consta que é proibido demitir após a
contratação. Comentou que o Jacinto Bergmann reuniu-se com o Executivo para fazer uma
parceria com a cidade co-irmã da Alemanha, a comitiva estava no município e foram muito bem
recebidos na Vinícola Don Guerino, mas lamentou que o prefeito municipal ausentou-se logo
após o almoço e não se despediu do povo alemão. A Vereadora Suzana não acredita que só a
oposição enxerga as coisas como vem acontecendo no município, quer caminhar ao lado das
pessoas que são de verdade, o prefeito como autoridade máxima está subestimando os
munícipes, foi questionada por moradores, pois o prefeito vai ao interior e fala que os
vereadores não deixam ele trabalhar, afirmou que as pessoas vem contar. O Vereador Bertilo
reiterou que é vereador pela quarta legislatura e nunca precisou chegar num morador do
município e acusar ou falar mal de outra pessoa. Comentou sobre o dito pelo colega Fernando
e não acredita que 19 empresas participaram da licitação, também não é a favor de comprar
máquina usada. Mencionou que a escola que chamam de primeiro mundo foi projetada no
tempo do prefeito Paulo Mertins de municipalizar o estudo no Alto Feliz. A Vereadora Roseli
pediu respeito na casa quando um colega está falando. O Vereador Gunther comentou que
máquina nova também dá problema e que cada empresa oferece o produto e cabe ao
Executivo decidir qual vai comprar, referiu que o projeto da escola custou R$ 121.000,00 e o
dinheiro utilizado foi de uma ação da RGE. O Vereador Nestor reforçou sobre a estrada da
Nova Alemanha que está em péssimas condições, há oito anos foi prometido o asfalto, há
quatro anos novamente e frisou que não saiu porque não tinha projeto e agora tem projeto
porque as eleições estão chegando. A Vereadora Lusiana comentou que a casa está
começando a ter rixa politica e como presidente não irá permitir isso, preza o respeito e a
opinião de cada um. Afirmou que é a segunda seção do ano e é só coisa ruim, desanima ser
vereador nessa situação. Reiterou que o vereador deve trabalhar para a população e não para
o prefeito. O Vereador Fernando explicou sobre a licitação de bom princípio e que o
entendimento é de cada um, frisou que tem máquinas novas que já estão no conserto. O
Vereador Bertilo afirmou que deve haver alguma justificativa para irem para o conserto.
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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.
LUSIANA HARTMANN
Presidente

FERNANDO QUERINO MARTINY
Primeiro Secretário
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