Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
095 Ata da 6ª Legislatura (2016)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município
de Alto Feliz, realizada no dia 10 de agosto 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 094, sendo posta em votação e aprovada
por unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 86 e 87/2016 – Requerimentos.
EXPEDIENTE EXTERNO: Inexistente. ORADORES INSCRITOS: Inexistente.
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 32/2016, 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 Bertilo lamentou que o projeto vai ser votado só por votar, porque
agora é ano eleitoral e não pode ser contratado ninguém. A Vereadora Roseli
mencionou que o projeto não terá validade, pois agora não tem como contratar. A
Vereadora Ligia relembrou que este projeto foi votado e foi reprovado e mandaram
novamente, acredita que tem servente que pode fazer a limpeza da prefeitura,
câmara e biblioteca, ao invés de ficar o dia inteiro nas obras. Posto em votação
foi rejeitado por 5 votos contra e 4 a favor. Projeto de Lei nº 35/2016, de 07 de
julho de 2016. Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na
execução de obra pública. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa,
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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 explicou que o projeto não é aprovação do asfalto, e sim
cobrança de contribuição de melhoria das obras que serão executadas, não é
contra cobrança de melhoria, questionou se algum dos moradores foi consultado
sobre essa cobrança antes que o projeto entrasse na casa. O Vereador Bertilo
ressaltou que antes do recebimento da verba federal foi feito uma reunião com os
moradores e somente um morador foi contra. O Vereador Fernando criticou que
não veio projeto de contribuição de melhoria para a rua do Prefeito, existe uma
desigualdade de tratamento das pessoas no município, é contra o projeto. O
Vereador Bertilo frisou que durante os 15 anos de vereador nenhuma vez votou
um projeto assim, é a favor porque essa taxa vai ajudar a fazer outras ruas. O
Vereador Geraldo relembrou que o projeto para a rua do prefeito foi aprovado na
casa por 5 votos a favor e 4 contra. Nuca foi contra um metro de asfalto.
Esclareceu que os 295.000,00 não foram pagos ainda porque não abriram a
licitação e o dinheiro está empenhado. A Vereadora Ligia frisou que o asfalto já
foi aprovado, este projeto trata da cobrança das famílias para contribuição deste
asfalto, solicitou que seja feita uma reunião com as famílias para então enviarem
o projeto. A Vereadora Roseli explicou que sua família possui dívida referente a
cobrança de melhoria na Rua Pedro Edit que fica no posto do Gilmar Somagal.
Pagou asfalto na Rua Jacob Ruschel aonde sua sogra morava, é a favor de pagar
melhorias só gostaria que igual para todos. Não é contra nem a favor pediu
abstenção do voto. O Vereador Fernando reforçou que estes projetos destas ruas
já foram aprovados, se o Executivo não está fazendo a licitação que lhe cabe, não
é culpa desta casa, o que está sendo votado é contribuição de melhoria dessas
ruas, respectivamente separadas. O Vereador Bertilo comentou que foi muito
criticado quando votou a favor do asfalto para a rua do ex-prefeito, não foi atrás
mas acredita que ele tenha pagado. Pediu vistas ao projeto. A Vereadora Lusiana
explicou que o projeto já passou do prazo e está mais de um mês na casa,
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comentou que foi a favor do asfalto da rua do prefeito, mas frisou que os projetos
que estão sendo votados referem-se a cobrança de melhorias. O Vereador
Germano pediu vistas do projeto. O Assessor Lucas explicou que ele já está há
muito tempo na casa, mas se for consensual por parte dos vereadores não se
tornaria o problema em aceitar o pedido de vistas. O Vereador Geraldo comentou
que o Executivo não precisava ter enviado o projeto para a casa o Prefeito faz a
cobrança de melhoria quando ele quer. Posto em votação foi rejeitado por 4 votos
contra 3 a favor e 1 abstenção. Projeto de Lei nº 36/2016, de 07 de julho de
2016. Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução de
obra pública. 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 discussão. O
Vereador Geraldo reiterou que se o projeto retornar deve vir acompanhado com a
ata da reunião e assinaturas das famílias. A Vereadora Ligia concordou com o
colega Geraldo. A Vereadora Suzana frisou que é necessária a reunião com a
concordância da maioria da população com a apresentação dos valores. Posto
em votação foi rejeitado por 5 votos contra, 2 a favor e 1 abstenção. Projeto de
Lei nº 37/2016, de 07 de julho de 2016. Dispõe sobre a cobrança de
Contribuição de Melhoria na execução de obra pública. 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 rejeitado por 5 votos contra, 2 a
favor e 1 abstenção. Projeto de Lei nº 38/2016, de 07 de julho de 2016. Dispõe
sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução de obra pública.
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 rejeitado por 5 votos
contra, 2 a favor e 1 abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo
indignou-se, pois, se alguém teria alguma dúvida em relação a sua saída poderia
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ter vindo lhe pedir e não ter ido pedido na prefeitura, explicou que foi feito como
em todos os anos, saiu pelo convite do Prefeito para assumir as obras por 11 dias,
aceitou, pois, gosta de lidar com as pessoas. Reiterou que teve reunião sobre a
rua Miguel Kunrath e o morador Anério foi contra a cobrança de melhoria,
lamentou que ainda não foi feita a licitação para essa rua pois o dinheiro estava
empenhado. A Vereadora Lusiana esclareceu que recebeu ofícios da Prefeitura
em relação a saída do vereador Geraldo. A Vereadora Ligia esclareceu que pediu
aonde o colega Geraldo estava trabalhando para deixar isso bem claro. Pediu ao
colega Germano se foi efetuado o pagamento da insalubridade. O Vereador
Germano afirmou que estão recebendo. O Vereador Fernando alertou que tudo o
que vale é que está no papel, sente que no município está instituído que o papel
do vereador não é de tanta relevância, mas ele tem sim uma grande importância.
O Vereador Geraldo frisou que não estava sabendo dos ofícios da prefeitura. O
Vereador Bertilo mencionou que cada vereador vota de acordo com o que acha
certo, espera que com a reprovação não atrase o início da obra. A Vereadora
Suzana enalteceu que são a favor de projetos claros e objetivos que beneficiam
as comunidades, ora para que as pessoas entendam qual a função do vereador,
não concorda que o Executivo envie projetos com interpretação dúbia e depois
usam contra o vereador. A Vereadora Lusiana afirmou que responde pela casa, e
se fez algo até hoje nunca fez nada de má fé.
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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