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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

092 Ata da 6ª Legislatura (2016) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município 

de Alto Feliz, realizada no dia 22 de junho 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 090 e 091, a ata nº 90 foi posta em votação 

e aprovada por 7 votos a favor e 1 abstenção, após as correções solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. 61/2016 – Comunica retorno ás atividades 

do Vereador Geraldo Fuhr. Ofício nº 31/2016 – Devido ao não funcionamento do 

aparelho de gravação foi requisitado a presença de um técnico e o mesmo não 

constatou nada. Prot. nº 62/2016 - Autorização viagem a Brasília dos Vereadores 

Geraldo Fuhr, Roseli Muller Eidt e Germano Klagenberg nos dias 27/06 a 30/06, 

aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE EXTERNO: Inexistente. ORADORES 

INSCRITOS: Vereadora Ligia Maria Schneider Dewes, saudou a todos os 

presentes, solicitou por escrito que o Executivo responda quem conseguiu a 

emenda parlamentar do Pepe Vargas destinada para a rede trifásica do Morro 

Capim. Estiverem com a promotora e lhe passaram alguns assuntos, ela orientou 

que a função que cada funcionário ocupa no serviço público é aquela ao qual ele 

é nomeado e contratado, se exercer qualquer outra função se não aquela é desvio 

de função. Receberam uma denúncia de vários moradores de uma localidade que 

viram um Secretário durante o seu expediente fazendo serviço particular. Em 

relação a carros públicos que sofrem alguma batida ou um arranhão, questionou 

porque certos funcionários são chamados para abrir sindicância e devem pagar o 

conserto e para outros isso não é feito. Frisou que o vereador deve se comportar 

nos momentos que cumpre o seu papel, como em reunião com governadores, 
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deputados principalmente em Brasília. Errar é humano mas persistir no erro daí já 

é demais, fala isso porque tem denúncias e processos que se enquadram em 

recebimento ilegal de diárias, uso indevido do carro público, e com esses erros as 

pessoas não estão aprendendo a lição. Comentou sobre o processo de cassação 

do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, que tem pessoas colocando em redes 

sociais que as mascaras estão caindo, usa mascara quem quer esconder o que 

há de errado, e quem defende interesses próprios e não da comunidade, essas 

pessoas que defendem que pegar diárias ilegais é correto, somente para a pessoa 

se manter no poder para continuar fazendo, criticou pois essas mesmas pessoas 

vão vir pedir voto para Prefeito e Vice-prefeito, e vão dizer que vão trabalhar pelo 

bem do povo, essas pessoas não merecem um voto de confiança. Reiterou que 

tem gente que se vende para manter o seu cargo. Comentou sobre a reunião que 

tiveram sobre o asfalto na Boemia, explicou que tem um valor estimado de até R$ 

1.000.000,00 (Um milhão de reais) para o asfalto, ou seja, mais ou menos um 

quilometro se é que vai vir essa verba, e não vai passar desse valor. Vereador 

Geraldo Fuhr, saudou os presentes, enalteceu sua volta à câmara e agradeceu 

o seu suplente Nestor Jotz. Afirmou que enquanto esteve na prefeitura dirigiu o 

caminhão, devido à falta de funcionários, justificou o fato pois tiraram foto. Esteve 

na Secretaria do Planejamento e afirmou que para lá não volta mais. Agradeceu 

a aprovação na última sessão da emenda de R$ 300.000,00 do Deputado Danrlei, 

e a recebeu na viagem a Brasília juntamente com o colega Bertilo. Vereador 

Fernando Querino Martiny saudou a todos os presentes, afirmou que quem 

rouba dinheiro público, não é corrupto é ladrão, se tem duas pessoas roubando 

são ladrões, e se tem mais de duas pessoas roubando daí já é quadrilha, isso em 

qualquer lugar do mundo. Comentou sobre o processo de impeachment da 

Presidente Dilma, foi falado das pedalas fiscais, o presidente interino Michel 

Temer, já na primeira semana enviou um projeto no qual aumentou o déficit, estão 

empurrando o problema com a barriga. Vereadora Lusiana Hartmann saudou os 

presentes, mencionou que há rumores, fofocas que querem me cassar por um ato 
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no primeiro ano como presidente da casa, pagou duas multas como outros 

presidentes pagaram e com a entrada da secretária isso não ocorreu mais, 

acrescentou que o vereador Geraldo Fuhr que foi presidente nos anos de 2014 e 

2015 também não precisou pagar multa. Explicou que no primeiro ano fez alguns 

contratos de transparência fiscal. Leu sua sentença, pagamento de R$ 1.000,00 

por falta de envio da BLM, que deveria ser enviada na época pela prefeitura, e 

devolução de R$ 7.800,00, que foi parcelado em 36 vezes na Secretaria da 

Fazenda, frisou que está desempregada e muitas vezes quem paga é minha mãe. 

Leu o julgamento no qual consta a irregularidade de contas com ressalvas, não 

foi nenhum ato ilícito somente fez um contrato de forma errada, contratou a 

empresa por 12 meses e pagou o valor à vista. ORDEM DO DIA: Verificado 

novamente o quórum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na 

discussão e votação de 5 (cinco) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de 

Lei nº 22/2016, de 19 de maio de 2016. Cria Marco Regulatório para as Áreas 

de Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 12.651/2012, define 

critérios de regularização fundiária em Zona Urbana Consolidada do 

Município de Alto Feliz e dá outras providências. 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 Suzana pediu vistas ao projeto, obtiveram orientações 

mas enalteceu ter dúvidas, questionou quem construiu até os anos de 2015 e 

2016 se a situação será regularizada, quem comprou terreno e não ganhou 

autorização da obra como irá ficar, precisa saber os nomes das famílias 

envolvidas para ver quem serão beneficiados e se alguma forma alguém será 

prejudicado. O Vereador Bertilo inteirou-se das dúvidas da colega e reiterou a 

importância do projeto e que o mesmo deve ser votado. O Vereador Fernando 

afirmou que algumas coisas ficam claras para quem participou da explanação 

sobre o projeto, existe problemas no município com os arroios, o projeto é para 

criar o Marco Regulatório, no entanto o problema vai continuar existindo. A 
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Vereadora Ligia frisou que o problema, no entanto, é a partir de quando a lei deve 

valer no município, conforme consta no projeto encaminhado pelo Executivo, será 

admitida a regularização fundiária para construções feitas em áreas de 

preservação até o final de 2015. É a favor do projeto, mas sugere que ele seja 

votado depois das eleições e se for votado agora o seu voto é contrário. Quer 

saber o nome das famílias pois não quer prejudicar ninguém. A Vereadora Roseli 

afirmou que o projeto é complexo e tem muitas dúvidas em relação a este, não se 

sente favorável em vota-lo nesse momento. O Vereador Geraldo deu a ideia de 

fazer uma reunião para explicar o projeto e sanar as dúvidas, não acha necessário 

esperar até outubro. O Vereador Fernando complementou que na reunião o 

palestrante explicou que o município fornece a agua e, dessa forma, também 

deveria fazer o tratamento da saída da agua, sendo este um grande problema. O 

Vereador Gunther quer que o projeto fique até outubro se tiver que votar antes é 

contra. O Vereador Bertilo explanou sobre o problema do esgoto. A Vereadora 

Lusiana aceitou as vistas. Projeto de Lei nº 27/2016, de 06 de junho 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 Geraldo mencionou que é um projeto bom, mas reiterou 

que um agrônomo também seria necessário pois 70% do município gira em torno 

da agricultura. A Vereadora Ligia defendeu que a três anos e meio briga pela 

contratação do agrônomo, uma vez que ele estava no plano de governo. Explicou 

que o projeto foi votado e rejeitado pois não tinham entendido completamente, e 

agora o Executivo encaminhou este projeto com mais informações facilitado o 

entendimento, é a favor. O Vereador Bertilo relembrou que no primeiro ano da 

administração tinha um agrônomo. A Vereadora Roseli esclareceu que faz parte 

da comissão juntamente com a Ligia e Gunther, então quando seguram um projeto 

não é porque são contra, mas sim porque possuem dúvidas. Explicou que não é 

só a Granja Nienow e o Ricardo Zanettini. que serão favorecidos, mas sim para 
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todos os pequenos agricultores, é a favor. O Vereador Fernando reiterou o dito 

pela colega Ligia que o projeto voltou para a casa com mais explicações. Posto 

em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 28/2016, de 20 de 

junho 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. O Vereador Geraldo sempre defendeu que acha 

injusto o funcionário se afastar por três meses e continuar recebendo dando muito 

impacto para o município. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 30/2016, de 20 de junho 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. O Vereador Geraldo 

questionou porque não consta o nome da servidora que irá se afastar. A 

Vereadora Ligia explicou que não foi feito o protocolo por isso não consta o nome. 

Explicou que os projetos nº 31 e 32 não entraram em pauta porque as pessoas 

não demostram interesse, mas caso voltem atrás foi combinado que poderá ser 

feita uma sessão extraordinária. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 33/2016, de 20 de junho de 2016. Inclui Meta na Lei Municipal 

nº 959, de 10 de outubro de 2013 que dispõe sobre o plano plurianual para o 

quadriênio 2014-2017, na lei municipal nº 1.076, de 29 de outubro de 2016, 

que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 

2016. Abre crédito especial 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. A Vereadora Lusiana sente-se feliz pelo início desse 

asfalto. O Vereador Geraldo é a favor do projeto. A Vereadora Ligia é a favor do 
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asfalto, mas verificou que a um erro formal no projeto uma vez que não confere a 

data da Lei prevista no art. 3º, no qual consta o ano de 2016, pediu a alteração. 

Alertou que o empréstimo é no valor de R$ 700.000,00 mais receberam uma verba 

de R$ 295.000,00 e então podem abater esse valor, pois o colega Bertilo colocou 

na última sessão. O Vereador Bertilo explicou que conseguiram para a Rua Miguel 

Kunrath e essa rua em frente à Igreja não constava no projeto (não lembra 

corretamente desse fato), mas como conseguiram esse valor essas ruas foram 

incluídas. O Vereador Geraldo prontificou-se de trazer o número da conta do 

empenho. O Vereador Fernando laureou que a câmara já havia aprovado o 

financiamento no final do ano passado, dia 22 de dezembro de 2015, para as 

pessoas que falam que a oposição é contra consta na justificativa deste projeto 

tal afirmação. A Casa recebeu uma liminar concedida por erro de rito de 

formalidades, então o projeto está errado e nem pode ser votado. A Vereadora 

Lusiana acatou e impôs a devolução do projeto para o Executivo. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  O Vereador Bertilo comentou para a colega Ligia que se sente 

tranquilo sempre fez favores e não são serviços particulares e nunca cobrou nada 

por isso. A Vereadora Ligia nunca questionou em fazer favores, elogiou o trabalho 

dos motoristas da Saúde. Reiterou que o cidadão que quer entrar contra a 

cassação da presidente deveria ter cassado na época que era vereador os outros 

presidentes que pagaram multa. Explanou rumores que vereadores da oposição 

e futuros candidatos a vereadores e prefeito iriam fechar os alambiques artesanais 

no interior, mas negou isso. O Vereador Geraldo lamentou que é tanta fofoca que 

não tem mais o que disser, foi colocado no jornal cassação sendo que era um 

pedido de afastamento. O Vereador Fernando explanou sobre o comentário da 

colega Ligia sobre os alambiques. A Vereadora Suzana sente-se que nós 

perdemos as referências de políticos, ou temos politicagens ou hipocrisia, se as 

coisas continuarem assim e não houver impunidade considera ser o fim de tudo. 

A Vereadora Lusiana leu uma frase tem gente por aí querendo me enterrar só que 

não esqueçam que sou uma semente. 
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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 


