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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

085 Ata da 6ª Legislatura (2016) Extra 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município 

de Alto Feliz, realizada no dia 07 de abril de 2016, às 12 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.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente. EXPEDIENTE EXTERNO: Inexistente. 

ORADORES INSCRITOS: Inexistente. ORDEM DO DIA: Verificado 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 13/2016, de 07 de março de 2016. Abre 

Crédito Suplementar e Cria Dotação Orçamentária para o Exercício 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 Roseli, afirmou que o mesmo fora aprovado 

por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia 

mencionou que algumas pessoas criaram polemica em torno desse projeto, explicou que 

quando o projeto entra na comissão de pareceres tem 30 dias para analisa-lo então ele 

está dentro do prazo. Afirmou que nenhum vereador se manifestou contrário ao projeto. 

Explicou que seguraram o projeto na comissão pois tinham dúvidas e fizeram por escrito 

a solicitação de alguns esclarecimentos, a administração tinha 15 dias para entregar as 

respostas, mas o fizeram na última sessão alguns minutos antes da seção, como iria 

analisar em tão pouco tempo, por isso ficou na comissão, pois se a Prefeitura não tem 

compromisso em atender as solicitações da câmara, acha que todos que se manifestaram 

essa semana fizeram contra as pessoas erradas, ou seja, tinha 15 dias para entregar as 

respostas e não o fizeram, e agora marcaram duas sessões extraordinárias na mesma 

semana, afirmou se tem alguém preocupado e comprometido com a Educação e 

segurança das crianças, professores e funcionários somos nós que queremos saber se 

danificou a estrutura devido a tanta água que ficou parada sobre o teto. Solicitou o laudo 

da Projeplan que fez a planta da escola e não do setor da engenharia da prefeitura. Sobre 

o ofício que entregaram do ano de 2013 do engenheiro da Prefeitura, afirmou que se 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 
 

passaram três anos e muita agua ficou parada. Quem diz que se preocupa com a 

Educação deve fazer isso como um todo principalmente demostrando respeito pelo 

trabalho do Poder Legislativo e também respeito ao próximo. É a favor do projeto, mas 

frisou que não se deve mais atropelar os fatos, parar de fazer politicagem e trabalhar para 

o bem do povo. Como professora foi criticada por ter segurado o projeto, afirmou que é 

professora, mas é vereadora de um todo, principalmente quando se trata de segurança 

de pessoas. A Vereadora Lusiana afirmou ser a favor do projeto, frisou que as pessoas 

que tem ideias diferentes devem ser respeitadas, mas o que é para o bem do município 

ninguém vai contra, afirmou que deveria ter eleições todos os anos porque agora vão 

construir a escola, tanto que chamaram duas sessões extraordinárias em uma semana, 

o que é visto que estão medindo forças o Executivo e o Legislativo. Reiterou que é a 

primeira vez que o projeto entra em pauta na sessão. A Vereadora Suzana reiterou que 

as pessoas devem participar mais das sessões não somente por conveniência ou quando 

tem interesse próprio, mas por democracia. Afirmou que temos muitas necessidades e 

precisamos de solução não adianta fazer movimentos, mas sim no dia-a-dia no seu 

trabalho. Reiterou que tudo é possível quando tem dialogo, entendimento entra as 

pessoas e quando há respeito. Sempre foi a favor de projetos da educação que envolvem 

o bem-estar de uma cidade. Reiterou que em 2013 foram atrás e um pedreiro que 

trabalhou na primeira base da escola e ele falou que não irá trabalhar na segunda etapa, 

porque a estrutura não comporta, estavam somente aguardando um laudo, não é em vão 

a preocupação. Apontou alguns questionamentos como quem é o responsável pela obra. 

O Vereador Fernando mencionou que quando os interesses se voltam percebemos que 

tem pessoas que conseguem mobilizar bem as coisas, não sabe se o interesse da 

finalidade que deveria ser o aluno, ou o interesse é em uma licitação a quatro meses de 

um pleito, estranhamente a solicitação do colega Germano na sessão passada chegou a 

resposta as 11hrs e 30min no dia de hoje e o laudo não é atualizado é de 2013. 

Questionou porque foi colocado três tijolos acima do pavimento construído afirmou que 

foi feito para esconder uma improvisação um telhado. Porque foi colocado telhado 

provisório, pois existe problema de infiltração, a obra que tem esse problema está 

comprometendo seriamente a sua estrutura. Afirmou que os interesses licitatórios estão 

acima da segurança dos alunos e do grupo docente da escola, pois já foi evidenciado os 

superfaturamentos no município e já foi apontado na casa. Questionou que quem vai 
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garantir a segurança dos alunos. Apontam a escola como de primeiro mundo, mas as 

atitudes de práticas educacionais são de um submundo. Sempre foi a favor da educação. 

Indagou como as crianças vão estudar com barulho de construção. Questionou porque 

as pessoas responsáveis não assinam um termo de responsabilização. O Vereador 

Germano é a favor da escola, reiterou que recebeu a resposta no dia anterior. A 

Vereadora Roseli reiterou que o papel do vereador é se fazer presente nas sessões. 

Desde que retornou a casa só escuta sobre a escola, possuía dúvidas e foi procurar as 

respostas. Reiterou que não adianta só apontar problemas as pessoas devem pensar 

para a frente, pois há engenheiros que vão assinar e responder. Afirmou que todos estão 

fazendo muita política em cima da escola. Cada um pode escolher aonde quer deixar seu 

filho. A Vereadora Lusiana mencionou que devemos ter calma com os comentários pois 

assim as crianças não vão mais querem vir na aula. O Vereador Bertilo reiterou que como 

vereador sempre presou pela saúde e educação em primeiro lugar. Mencionou que a obra 

não vai iniciar tão cedo pois tem que ser feito licitação. Essa construção é para solucionar 

o problema de infiltração. Comentou sobre o processo de cassação. A Vereadora Suzana 

interrompeu e pediu a presidente que o colega estava desviando do assunto. O Vereador 

Gunther é a favor do projeto, mas questionou que uma escola de primeiro munda não tem 

infiltração de agua. O Vereador Nestor é a favor do projeto, mas questionou a fala do 

colega Bertilo pois há um mês atrás entrou um projeto para o aumento do salário do 

médico e ele foi contra. O Vereador Bertilo explicou que foi contra pois tinha 60% de 

aumento enquanto os demais funcionários receberam 7,36%. O Vereador Fernando 

sugeriu que a casa apresente para o Executivo uma solicitação formal para que seja 

contratada uma equipe de engenheiros independentes e que façam a devida averiguação 

do prédio, isso far-se-á para tranquilizar a todos. O Vereador Bertilo citou que o projeto 

tem dois engenheiros que é Leandro Dewes e Cleber Bonatto que são responsáveis pela 

construção e eles devem apresentar o laudo, não é necessário contratar outros 

profissionais. O Vereador Germano pediu como líder da bancada que o projeto entrasse 

em votação. A Vereadora Lusiana colocou em votação a indicação do colega Fernando 

e foi aprovada por 5 votos à favor. Posto em votação o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Inexistente. 

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. 

 

 

 

LUSIANA HARTMANN   FERNANDO QUERINO MARTINY 

Presidente            Primeiro Secretário 


