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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Alto Feliz, realizada no dia 09 de março 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 081, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 21/2016 – Autorização viagem à Brasília da
Vereadora Lusiana Hartmann aprovado por unanimidade. Prot. nº 23/2016 – Indicação.
Prot. nº 22/2016 – Requerimento. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº 20/2016 –
Relatório de Viagem. ORADORES INSCRITOS: Vereadora Lusiana Hartmann saudou
a todos os presentes, informou que na sexta-feira saiu do PMDB e entrou no PTB,
explicou que não saiu porque tem briga com alguém, mas está com pensamentos
diferentes, por isso decidiu se afastar está procurando o seu espaço. Comentou sobre a
emenda recebida pelo Deputado José Fogaça, que encaminharam a ele um pedido
quando estiveram em Brasília, vai verificar isso, pois agora o prefeito enviou a casa que
ele recebeu. 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 12/2016, de 22 de fevereiro de 2016. 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 Roseli,que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade.
Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Suzana pediu vistas ao
projeto. A Vereadora Lusiana aceitou as vistas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A
Vereadora Ligia mencionou sobre os requerimentos da última sessão os quais não teve
resposta do Executivo. Recebeu críticas em relação à prefeitura, pois as pessoas vão ali
esperam por horas e não são atendidas. Questionou sobre o plano de governo que há
quatro anos foi prometido implantar a terceirização de serviços de máquinas, como
trator de esteira, escavadeira hidráulica entre outros, e porque até agora não foi feito.
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Questionou porque está sendo comprada essa máquina agora. Relembrou que foi dito
na casa que uma máquina usada daria muita despesa em manutenção, mas hoje a
maioria do maquinário, os ônibus novos vivem na oficina, então como explicar que
máquinas novas não estragam tanto, tem pena dos operadores, pois eles são vistos
como os culpados. Solicitou por escrito a planta da escola e se foi feita uma reunião que
traga a ata, pois na última sessão o vereador Bertilo afirmou que o projeto da escola foi
iniciado na administração do Paulo Mertins. Parabenizou a presidente Lusiana pela
troca de partido. Mencionou sobre o campeonato que inicia 19 de março e estranhou
que não veio liberação de verba para a contratação dos juízes. Sobre o projeto para
construção de mais um bloco consta que há R$ 400.000,00 do ano passado questionou
porque foi feito empréstimo para fazer o asfalto do Morro Belo se tinha dinheiro e
querem construir e já está faltando pessoal. A contratação de um agrônomo também foi
prometido na última eleição. Comentou sobre o ofício que vão entregar para o capitão
da Brigada Militar pedindo a transferência da Ana Paula da Silva Campos e do seu
esposo Robson Ferreira Campos para a região do Vale do Caí. A Vereadora Roseli
mencionou que ficou um projeto na comissão é a favor da construção de mais um bloco
na escola, porque as crianças precisam. O Vereador Nestor agradeceu o prefeito e o
secretário de obras pelo serviço que fizeram na estrada de Nova Alemanha, também
pediu mais uma indicação. O Vereador Fernando sempre defendeu as idas do
Executivo e o Legislativo a Brasília, só que o vício é grande que no relatório de viagem
eles copiam uma página e simplesmente colam, alertou que antes de imprimir devem ler
e verificar. Comentou que na última sessão fez uma colocação na qual 19 empresas
participaram da licitação de Bom Princípio, errou, pois participaram 4 empresas, houve
19 lances interpretou mal a colocação do seu cunhado. Comentou que as licitações
devem ser feitas pelo compra do produto mais barato. As prioridades nas
administrações públicas estão erradas questionou porque não cortam secretarias
desnecessárias, a nível federal também cortar ministérios desnecessários, quando há
falta de dinheiro você alenca prioridades. O Vereador Bertilo frisou ser a quarta
legislatura como vereador sempre foi situação e não é fácil sempre defendeu dentro dos
parâmetros. Afirmou que não tem planta nem documento para comprovar, mas como foi
quatro anos vereador na época do Paulo Mertins confirmou que a ideia foi dele fazer a
escola municipal por causa do PRONAV. A Vereadora Ligia exigiu que providencie na
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prefeitura o projeto, exige essas provas. O Vereador Bertilo voltou a reiterar que não
tem nenhum documento que foi uma coisa verbal. O Vereador Gunther reiterou ser um
desrespeito o Executivo com o Legislativo, e que o lava-jato já é um gancho, pois está
em todo o Brasil. A Vereadora Suzana parabenizou a colega Lusiana pela coragem e
pela sua fala. Exige somente respeito, é necessário rever conceitos isso não quer dizer
que devemos abdicar nossas crenças, a pessoa precisa ter um rumo uma identidade, o
Executivo não é o dono da verdade, temos necessidades no município e tentamos
solucionar só que é difícil, quando não pensamos igual somos discriminados. Frisou que
muita coisa seria possível se houvesse dialogo, planejamento, entendimento e respeito
pelas pessoas. A Vereadora Lusiana reiterou que parece que o município faz uma
escola para ser concorrente com a Escola Assunção. Não é contra a educação, mas
questiona a necessidade de um prédio deste porte. Em no máximo dez anos, se não
houver um aumento na arrecadação do município, não vai ter como manter esta escola.
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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