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

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 13 de abril 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 das atas nº
083, 084 e 085 sendo postas em votação e aprovadas por unanimidade, após as devidas
correções solicitadas.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 33/2016 – Autorização viagem a Brasília da
Vereadora Lusiana Hartamnn. Prot. nº 34/2016 – Requerimento. Prot. nº 35/2016 –
Requerimento. Prot. nº 32/2016 – Questionamentos. EXPEDIENTE EXTERNO:
Inexistente. ORADORES INSCRITOS: Vereador Fernando Querino Martiny saudou a
todos os presentes, comentou sobre o impeachment que está na Câmara dos Deputados,
o qual foi aprovado na comissão, e dos deputados que votaram, 36 (trinta e seis) estão
com processos judiciais, isto é um dado muito preocupante para a sociedade. Questionou
porque existe a compra de voto e porque as pessoas não podem votar por livre e
espontânea decisão, porque existe pressão nos cargos. Existem interesses particulares
para gerenciar o dinheiro do povo. Relembrou que nos anos 70 no ABC Paulista houve
movimentos onde operários começaram a reivindicar pelos seus direitos frente ao que
acontecia na sociedade, o ex-presidente Lula era operário e fazia as mobilizações, as
greves, mas aquele ato foi por melhorias para os operários, diante das manifestações as
montadoras enxergaram e obteve-se diálogo entre patrão e operário resultando em
acordos, foram conquistas para todos inclusive o setor público. Explicou que através
destes movimentos surgiu o PT (Partido dos Trabalhadores) o qual foi criado por
operários, ele é tão odiado no Brasil por causa dessa história, ele veio de baixo para cima,
após ele foi crescendo e mais pessoas se incorporaram. Afirmou que atualmente muitos
desses direitos estenderam-se para todas as áreas. Citou que numa economia quando
se abre uma nova empresa alguém perde, na política é a mesma coisa, quando se criou
a reforma política muitos partidos foram criados e alguém sempre perde. Quando o
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operário chegou ao poder a elite brasileira afirmou que o Brasil iria falir, mas não
aconteceu, agora foram feitas muitas melhorias nesses 14 anos para o povo, muitas
pessoas criticam o governo, mas quando tem vaga no PRONATEC são os primeiros que
vão olhar para buscar a vaga. Sobre os desvios, a roubalheira que existe no setor público
a nível Federal, Estadual e Municipal é uma vergonha e não podemos admitir. Quem está
sendo mais lesado com todo esse cenário que o Brasil está vivendo é o povo. Indignouse com o que está acontecendo no Congresso Nacional, pessoas defendendo ética e
praticam o contrário, ter um presidente da Câmara mentindo publicamente em declaração
de coro parlamentar sendo que foi comprovado que ele possui contas no exterior e ele
não é cassado, pois existem interesses. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o
quórum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de 3
(três) Projeto de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 15/2016, de 11 de abril de
2016. Fixa novo valor do padrão referencial do Magistério. 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. O Vereador Fernando reiterou sobre o piso
nacional que foi tão debatido nas eleições estaduais afirmou ser pouco mas é uma
melhoria para os professores. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei nº 16/2016, de 11 de abril 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, afirmou que o mesmo fora
aprovado por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora
Ligia frisou que desde o começo do ano o que mais entrou na casa foram projeto para
contratação de pessoal de servente para a escola. No início do ano foi feita uma sessão
extraordinária para passar um contrato de uma servente e foi contratada a Claudia
Schaefer que está atuando na Escola sendo o seu contrato de seis meses. Saíram da
escola a funcionaria Salete Santos e Claudia Baumgarten, saíram dois entrou a Cláudia,
foi nomeada uma servente Daiane dos Santos e ela passou a trabalhar no Posto de
Saúde, a Graziela foi para a creche e a Vera Fetter foi para a escola. Ou seja, saiu a
Salete e a Cláudia entrou a Claudia Schaefer e a Vera Fetter. Sobre o concurso reiterou
que chamou atenção pois 23 pessoas fizeram o concurso e somente 3 passaram, sendo
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que a maioria rodou na prova prática. Dirigiu-se a prefeitura para verificar as pessoas que
foram nomeadas Vania Sperafico e Claudia Wames, então fez os cálculos saíram duas,
entraram duas e agora forma nomeadas mais duas, questionou pois não está entendendo
porque estão querendo só mais contratar. Temos funcionários espetaculares na escola e
na creche. Mencionou que a funcionária Ligia atuava muito pouco na limpeza e na cozinha
e ajudava no almoxarifado e na biblioteca, devido a seus problemas de saúde, reiterou
que tem o Professor Leo que pode ajudar nestes dois locais. Frisou que deve ser
verificado e feito um remanejamento desse pessoal, pois a folha de pagamento está no
limite. É a favor da educação e que tenha funcionários suficientes, mas está começando
a extrapolar a questão dos contratos, frisou por ser ano eleitoral a gente deve garantir o
voto dando emprego, mas alertou que isso não vai mais acontecer. Posto em votação foi
reprovado por 5 votos contra e 3 à favor. Emenda Aditiva nº 01, Emenda Modificativa
nº02, ambas para o Projeto de Lei nº 17/2016. Depois de lidas as emendas, fora
solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Roseli,
afirmou que as mesmas foram aprovadas por 2 votos a favor e 1 contra. Postas em
discussão, o Vereador Fernando como autor das emendas, explicou que o município está
alienando um bem público, e não pode fazer o que quiser com o dinheiro, pois foi uma
conquista do povo do Alto Feliz nas administrações anteriores, devemos preservar os
bens, sugeriu que esse valor seja aplicado para um novo pavilhão industrial, para que
novas empresas venham para o município, justificou que a emenda vinculativa restringe
que este dinheiro não seja utilizado para outros fins. A Vereadora Ligia é a favor das
emendas, elogiou a iniciativa da Malharia por instalar-se definitivamente no município,
apenas salientou que tem mais empresas querendo se instalar no município e não tem
pavilhão. A Vereadora Suzana é a favor da alienação desde que seja usada para os
mesmos fins, comentou que a Malharia soube realmente conquistar os munícipes,
destacou-a como inovadora, e seu mérito foi a valorização e o respeito pelos
trabalhadores. Deseja que mais empresas se instalem para gerar emprego e renda para
o município. O Vereador Bertilo parabenizou a Malharia por ter o interesse de permanecer
no município. Reiterou que não recebeu uma cópia da emenda antes da sessão e dessa
forma não teve tempo de estudar, não é contra, mas por isso pediu abstenção do voto. A
Vereadora Roseli pediu abstenção do voto, pois não recebeu a emenda em tempo hábil
para estuda-la, e foi contra a emenda na Comissão de Pareceres. O Vereador Germano
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é a favor do projeto, mas pediu abstenção do voto nas emendas pelos mesmos motivos
que os colegas. O Vereador Nestor é a favor das emendas e do projeto. O Vereador
Gunther é a favor do projeto com a emenda. A Vereadora Lusiana frisou que a emenda
pode entrar diretamente em plenário. O Vereador Fernando reiterou que existe um
Regimento Interno na casa, propôs a emenda de acordo com o regimento. A Vereadora
Ligia comentou que o projeto nº 16, veio digitado errado se fosse por isso também não
deveriam aprova-lo. Postas em votação foram aprovadas por 5 votos à favor e 3
abstenções. Projeto de Lei nº 17/2016, de 11 de abril de 2016. Autoriza o Poder
Executivo a alienar imóvel de sua propriedade. 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 Roseli é a favor do projeto,
parabenizou a Malharia pela sua conquista. O Vereador Fernando parabenizou a
empresa que está há tanto tempo no município, fazendo um ótimo trabalho e emprega
muitas pessoas, dando retorno para o município. Claro que a emenda apresentada é para
que este investimento que foi feito em pavilhões fique exatamente nesta mesma área,
devemos incentivar mais ainda a vinda de novas empresas. Quando olhamos um projeto
para o vereador não é fácil, temos uma responsabilidade muito grande pois estamos
aprovando um valor de R$ 604.630,20, de acordo com o art.4º como encargo a empresa
deve permanecer no município por 5 anos, mas afirmou que pela intenção que a empresa
está tendo na compra do imóvel que ela vai ficar no Alto Feliz, mas comentou que o
projeto tem suas brechas. Criticou que receberam o laudo de avaliação na sessão,
observou que na conclusão diz que apesar do resultado ter dado uma diferença de quase
20% a menos no valor, se atualizarmos pelo CUB, ainda assim entendemos ser a que
melhor retrate os valores de mercado. Gostaria de saber quanto o município gastou nesta
avaliação. Frisou que não receberam o laudo dentro do prazo pois, deveria ter vindo com
o projeto, mas no sumário consta a data do recebimento do laudo pelo Executivo na data
de 25/11/15. Questionou a emenda que está protegendo o dinheiro do povo, mas não é
questionado o valor do laudo que está sendo vendido 20% abaixo do valor, de repente
até que numa negociação está certo. Não é contra só tem a engrandecer, parabenizar o
trabalho desta empresa. A Vereadora Ligia parabenizou a empresa pela aquisição do
pavilhão. Frisou seu ótimo trabalho, pois é comprometida com o funcionário. Salientou
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que entra prefeito e saiu prefeito e o nosso trabalho é sempre incentivar as empresas,
para que gere mais empregos. O Vereador Bertilo salientou conforme consta no projeto
a empresa tem o interesse de fazer mais um pavilhão na área que estão adquirindo. A
Vereadora Lusiana mencionou que fazia parte da comissão quando trabalhava na
prefeitura, garantiu que a malharia é uma das empresas que estava com tudo em dia,
parabenizou pela aquisição é a favor do projeto. A Vereadora Suzana parabenizou a
empresa Anselmi e salientou que é uma empresa que veio de Farroupilha que tem um
renome, ela valoriza o ser humano em primeiro lugar. Posto em votação foi aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Roseli convidou a todos para
assistir o Jornal do Almoço pois irá passar uma reportagem sobre a escola é um projeto
do professor Juliano. A Vereadora Ligia salientou sobre requerimentos que não teve
resposta do Executivo. Receberam queixas de colegas funcionários sobre ameaças,
chantagens que estão sendo feitas comunicou que encaminharam para a promotoria.
Criticou sobre as sindicâncias que estão sendo feitas no município por qualquer motivo,
e aonde é necessário tomar providências não são feitas como funcionários cobrando
diárias indevidas. Ressaltou que a ideia de municipalizar a educação era tirar todas as
escolas estaduais e fazer todas elas municipais e aproveitar o prédio do Assunção, jamais
a intenção foi de construir outra escola. Solicitou que seja retirado dos projetos a questão
do urgente urgentíssima uma vez que só podem ser usados para casos com teor de
urgência. Frisou o trabalho voluntário do Professor Juliano referente ao projeto
envolvendo asteroides. O Vereador Fernando também parabenizou o trabalho voluntário
do professor Juliano. Sugeriu que a Secretaria da Educação invista em um projeto
socioeducativo na questão educacional referente a política frisando sobre a importância
do voto, explicando sobre a compra do voto na pressão na política do medo.
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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