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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

089 Ata da 6ª Legislatura (2016) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto 

Feliz, realizada no dia 25 de maio 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 

088 sendo posta em votação e aprovada por unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. 51/2016 –  Autorização viagem a Brasília da 

Vereadora Lusiana Hartmann, sendo aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE 

EXTERNO: Prot. 50/2016 – Relatório de Viagem. Prot. 48/2016 - Ofício DG nº 3078/2016: 

Encaminha as Contas do Governo do Município referente ao exercício de 2014. Ofício nº 

057/2016 – Encaminha Relatório de Validação e Encaminhamento RVE. Ofício nº 

060/2016 – Resposta solicitações. ORADORES INSCRITOS: Inexistente. ORDEM DO 

DIA: Verificado novamente o quórum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente 

na discussão e votação de 3 (três) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 

21/2016, de 09 de maio de 2016. Cria categoria funcional de Médico Veterinário. 

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. O Vereador Fernando reiterou haver contrariedade do projeto 

em relação a reposta do ofício lido anteriormente, reclamam que o município está sendo 

onerado com mais encargos e no projeto enviado pelo Executivo estão querendo arcar 

com uma questão sanitária que é de responsabilidade do Estado, afirmou que o município 

está cada vez mais engessado. Lembrou que houve promessa política na campanha para 

contratação de um agrônomo e nesses quatro anos não foi contratado. Acredita que este 

projeto está especificamente direcionado para beneficiar alguém do município. A 

Vereadora Ligia reiterou que é necessário um agrônomo e não mais uma pessoa que vai 

fazer um serviço de inspeção fiscal, pois o município já tem um vigilante sanitário. A 

Vereadora Suzana conclui juntamente com os seus colegas que não há necessidade 

deste profissional, acha conveniente projetos que mostrem serviço e não projetos de 
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contratações e mais contratações, sugeriu que coloquem para trabalhar as pessoas que 

estão aí, pois isso se enquadra em falta de eficiência e organização da administração do 

município. O Vereador Germano pediu abstenção do voto. A Vereadora Lusiana verificou 

o impacto financeiro e citou que é gasto em salário por mês com pessoal R$ 464.726, 96 

e por ano R$ 5.576.723,56. Posto em votação foi rejeitado por 6 votos contra, 1 abstenção 

e 1 à favor. Projeto de Lei nº 23/2016, de 19 de maio 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. A Vereadora Ligia frisou que jamais irá 

contra a substituição de um funcionário da creche, escola ou da saúde. Pediu como se 

preocupam com a substituição de pessoas que estão favoráveis a eles, que também seja 

feito com as pessoas da oposição, citou como exemplo o seu caso pois quando saiu para 

concorrer não colocaram ninguém no seu lugar a outra professora assumiu a sua turma. 

O Vereadora Roseli concordou com a colocação da colega Ligia mas afirmou que há 

diferença, pois, a carga horaria na creche é maior e há mais crianças. A Vereadora Ligia 

explicou que eram 22 crianças e existe toda uma organização um planejamento de aula. 

O Vereador Fernando não é contra mas concorda que deve existir igualdade tanto para 

que é da situação como para quem é da oposição. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 24/2016, de 19 de maio 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. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Bertilo comentou que há algum 

tempo foram para Bento Gonçalves reivindicar o asfalto Alto Feliz-Farroupilha e tem um 

valor, mas não o suficiente para iniciar a obra. Afirmou que o trecho feito tem resistência 

e vai durar anos só não pode ser danificado, mas afirmou que deve ser concluído. A 

Vereadora Ligia afirmou que vai continuar batalhando para esse asfalto sair. Informou 

que a Banda Instrumental adquiriu o uniforme mas citaram no agradecimento somente 

ao Clube de Mães que dou R$ 500,00 e muitos pais ficaram chateados pois sabem que 

a Câmara destinou R$ 2.000,00 para esta aquisição, pediu para que isso seja esclarecido. 
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Tem recebido denúncias e queixas em relação as Secretário do Planejamento que não 

está desempenhando 100% seu papel, sendo que deve unicamente desempenhar tal 

função e não na Secretaria de Obras como Operador de Máquina e nem Motorista de 

caminhão, porque não é justo com os demais funcionários que tem essa função, caso 

não há necessidade devem retirar esse cargo, afirmou que desempenhar outra função 

que não é a sua é desvio de função. Afirmou que as perseguições políticas ainda estão 

acontecendo e a única pessoa prejudicada é a que está fazendo isso porque é crime. O 

Vereador Fernando parabenizou o trabalho da Comissão Pro-Asfalto. Reiterou que no 

Brasil os interesses particulares estão a frete dos interesses do povo por isso é dada a 

situação atualmente, é muito dinheiro sendo desviado, e quem não denúncia é ladrão 

também porque é omisso e não está ajudando a melhorar. A Vereadora Lusiana 

agradeceu o secretário Jair pelo serviço. Reiterou que se os políticos estivessem mais 

preparados não estaria como está hoje. Atualmente as pessoas pensam diferentes e por 

isso amizades se desfazem e isso não deveria ser assim devemos respeitar as ideias dos 

outros, pois em outubro a eleição vai passar. O Vereador Gunther reclamou que na última 

sessão o Jeta estava na rua, questionou porque não é colocado na garagem. A Vereadora 

Suzana considera importante estar ao lado de pessoas que são de verdade para todas 

as horas que saibam respeitar as suas ideias. Parabenizou a Comissão do Asfalto. Tudo 

é possível se há boa vontade, planejamento, controle, respeito e trabalho.  

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 


