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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Alto Feliz, realizada no dia 23 de março de 2016, às 19 horas, na sede da Câmara
Municipal de Vereadores, presidida pela Vereadora Lusiana Hartmann, eleita 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 082, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 27/2016 – Relatório de Viagem.

Prot. nº

28/2016 – Indicação. Prot. nº 29/2016 – Requerimento. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot.
nº 26/2016 – Assunto: Aprovação do PL 13/2016. Ofício nº 032/2016 – Encaminha cópia
de documentos. Ofício nº 031/2016 – Resp. ofício nº 09/2016. ORADORES
INSCRITOS: Vereadora Roseli Muller Eidt saudou a todos os presentes, reiterou que
é vereadora e foi eleita pela população e vai defender a Escola Municipal, a escola
oferece Ensino Fundamental do 1º ano ao 9º ano, bem como turma integral para alunos
de 6 à 12 anos, o investimento foi de acordo com a LDB 9394/96, é uma lei maior da
educação, frisou que o município é responsável pelo ensino fundamental e educação
infantil, como ele vem absorvendo essas crianças para o ensino fundamental o espaço
começa a ficar pequeno sendo então necessária a construção de mais um bloco,
atualmente a escola contempla 205 alunos, 75 na complementação. Esses recursos
foram poupados para esse fim, sempre foi priorizado no município a saúde e educação.
Questionou aos colegas quais municípios da região oferecem essa qualidade de
atendimento. As crianças recebem uma educação integral, com cinco refeições, oficinas
variadas, acompanhamento pedagógico, nutricional e de saúde, frisou que investir na
educação é investir nas pessoas. Vereador Bertilo Pedro Muller saudou a todos os
presentes, comentou que é vereador por quatro mandatos, nunca precisou mentir ou
falar mal de alguém para se eleger, tudo que é feito é entendido errado ou é distorcido,
mencionou que o ex-prefeito Paulo Mertins também tinha o interesse de municipalizar a
educação, comprovou tal informação com o ofício nº 04/07 de data de 05 de março de
2007, no qual ele enviou para a DE explicando que a nível municipal gostaria de poder
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ter estes recursos para serem aplicados com as nossas crianças e sabendo que a única
maneira de dispor deste recurso é aumentando as matrículas, e como não dispõe de
uma escola municipal de Ensino Fundamental na sede do Município, isso fica
praticamente impossível. Em resposta (ofício nº 427/07 de 29/05/2007)

a Coord.

Regional de Educação solicitou o envio do ofício para a CRE. Em resposta (ofício nº
158/07 de 25/06/2007) o prefeito Paulo Mertins encaminhou novamente o pedido de
Municipalização das Escolas de Ensino Fundamental do Alto Feliz, ressaltou o interesse
nas seguintes escolas: E.E.E.F. Cel, Marcos José de Leão, E.E.E.F. Mathilde Rodrigues
da Fonseca Simon e E.E.E.M. Assunção, esta última somente o Ensino Fudamental,
uma vez que também possui o Ensino Médio, e reiterou que somente iria aceitar a
municipalização de todas acima citadas. No ofício n° 269/08 de 21/02/2008 a Coord.
Regional informou que a EEEM Assunção não seria municipalizada, permanecendo na
rede estadual, portanto informou que não seria possível atendimento referente à
municipalização das mesmas. Reiterou que diante disto o Paulo Mertins comentou que
então iria construir uma Escola para não precisar repassar o valor do FUNDEB para a
união e dessa forma aplicá-lo com os alunos do nosso município. É uma pena que o
projeto de ampliação de mais um bloco para a Escola não passou na comissão e não
será votado hoje, afirmou que esse projeto da escola é de primeiro mundo. Vereadora
Lusiana Hartmann saudou a todos os presentes, indagou que devemos ser seletivos
não politiqueiros, um projeto de lei que tenha vindo de outra facção política pode ser
benéfico para a comunidade, portanto devemos saber selecionar os projetos e
iniciativas do Prefeito ou de outros Vereadores que sejam de interesse público, justificou
o comentário, pois falta seis meses para a eleição e estamos aqui e parece uma guerra,
frisou que estão aqui para fazer o município avançar e o povo espera isso, trocou de
partido mas não é contra. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quórum, passou-se
a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de 2 (dois) 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, afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade.
Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia reiterou ser um ótimo
projeto e espera que essa máquina seja usada para toda a população. Questionou e

________________________________________
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS

Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
preocupa-se com o transporte dessa máquina, uma vez que não pode trafegar no
asfalto. Questionou sobre a construção do pavilhão das obras que foi aprovado na casa
e até hoje não foi iniciado frisou isso pois as máquinas ficam no sol e na chuva. É a
favor do projeto. A Vereadora Roseli é a favor do projeto pois é importante para a
população, mas se preocupa também como ela será transportada. Comentou que é
reservado um valor, mas isso não significa que será totalmente usado. Reiterou que o
vereador e qualquer pessoa pode fiscalizar a licitação. Lamentou que não tem pavilhão
para guardar os veículos, mas não é por ficarem no sereno que estragam. O Vereador
Fernando fez uma indicação para aquisição de uma máquina usada, mas cabe a
administração municipal decidir o que fazer, esclareceu que o dever de administrar e
comprar bem é do administrador e não do legislador. Frisou que houve licitações
superfaturadas no município por interesse. É a favor da máquina, pois sabe o valor que
ela tem para a agricultura e para os agricultores, no entanto é estranho que duas
sessões depois entra um projeto para criar vaga de operador. O Vereador Nestor é a
favor da máquina, pois sabe que ela é necessária para a população. A Vereadora
Suzana justificou que pediu vistas na sessão passada pois no ano de 2015 receberam
um projeto de R$ 350.000,00 para construção de um pavilhão e foi aprovado na casa e
até agora não foi construído. Frisou que quem executa é o prefeito, os vereadores
podem aprovar ou não. É a favor da compra da máquina, alertou que se o vereador
questiona ou pede vistas a um projeto não quer disser que é contra somente quer uma
justificativa. O Vereador Bertilo pediu que sejamos práticos, tem obras da Copa do
Mundo no qual veio dinheiro e nem começaram, não quer envolver partidos, mas
reiterou que administrar a prefeitura é igual administrar uma família, você deve avaliar
as prioridades. É a favor da máquina. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 14/2016, de 21 de março de 2016. Cria cargo na categoria
funcional de Operador de Máquinas. Depois de lido o projeto, bem como sua
justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a
Vereadora Roseli, afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade. Logo após o
projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia é a favor do projeto, pois existe há
necessidade de mais operadores. O Vereador Germano é a favor do projeto, pois falta
operador e tem máquina parada. Posto em votação foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Gunther comentou que um pai de um aluno da
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Escola Municipal o procurou, pois está preocupado e lhe questionou se a escola tinha
estrutura para ter mais um bloco, pediu por escrito tal informação. A Vereadora Ligia
salientou sobre o projeto da escola que entrou na última sessão na comissão de
pareceres e tiveram dúvidas da origem do dinheiro, encaminharam um ofício
requerendo tais informações, mas o Executivo entregou um pouco antes da sessão,
reivindicou pois não tinha tempo hábil para estudar, é a favor, mas só estão
preocupados com as crianças. Reiterou qual a prioridade mais um bloco ou um ginásio,
gostaria por escrito do ACPM a resposta. Afirmou que as oficinas não são da escola são
do município. Sobre a municipalização do ensino nunca teve dúvidas, mas sim com
relação a data de início da construção da obra. A Vereadora Roseli afirmou que ficou
com dúvidas em relação ao projeto e foi atrás de respostas. Reiterou sobre a estrutura
da escola que tem engenheiros e eles devem saber se o prédio comporta mais uma
estrutura, pois eles são os responsáveis que assinam e que vão responder. O Vereador
Fernando mencionou que numa sociedade aonde há pensamentos diferentes resulta no
crescimento da comunidade. Existe uma crise política muito grande no Brasil como o
mensalinho, privatização, mensalão, petrolão, lava-jato, e um bispo disse o seguinte:
“Senhoras e senhores não sejamos trouxas, não pensem que o que está acontecendo
os interessados que estão manobrando ou querendo tirar ou colocar alguém está
interessado nos interesses do povo e sim em retomar o poder não importa quem é.”
Citou que a política do medo, do terrorismo e da grana correm solta. O Vereador Nestor
desejou Feliz Pascoa a todos. O Vereador Bertilo complementou que o R$ 350.000,00 é
uma emenda e é destinada para a construção do ginásio não é possível utilizar o valor
para construção do bloco. A Vereadora Suzana reiterou que são invasores do bem,
temos a prerrogativa de fiscalizar. O Vereador Germano solicitou um laudo do
engenheiro que diga se o prédio da Escola Municipal comporta em sua estrutura mais
um bloco.
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
FERNANDO QUERINO MARTINY
Presidente
Primeiro Secretário
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