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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

031ª Ata da 6ª Legislatura (2014) extra 

 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Alto Feliz, realizada no dia 28 de março de 2014, às 19 horas, na 

sede da Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, 

eleito para o exercício de 2014. A sessão foi aberta com o quórum mínimo exigido 

para realização do ato, eis que presentes os (7) sete vereadores eleitos. Logo 

após, o Presidente convidou o Vereador Nestor Canísio Jotz para se colocar de pé, 

tendo o mesmo feito o juramento e em seguida sendo empossado pelo Presidente. 

Após foi suspensa a sessão para a realização da Comissão de Pareceres. 

 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada consta. 

ORADORES INSCRITOS: Nada consta. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o 

quorum, passou-se a observar a ordem do dia, que consiste em um (01) Projeto de 

Lei do Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 14/2014, DE 25 DE MARÇO DE 

2014. 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, o Vereador Nestor, que afirmou que o mesmo fora aprovado por 

unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. O 

Vereador Bertilo reitera que não precisavam estar aqui hoje, se tivesse sido 

colocado em votação na ultima sessão. Reflete a importância do projeto. A 

Vereadora Suzana expôs sobre o projeto e reflete que projetos precisos e claros 
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como atendentes de creche são necessários, mas explicou que o mesmo não fora 

votado na última sessão porque dois vereadores não receberam o projeto. Prioriza 

o que está no Regimento Interno. É a favor do projeto, pois é louvável e necessário 

para o nosso Município. O Vereador Geraldo responde a colega Vereadora Suzana 

que avisou os colegas, mas alguns receberam somente no final da noite, relata que 

fez a Sessão Extraordinária pela necessidade e importância do projeto. Posto em 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade (sete votos à favor). 

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 e pelo Vereador 1º Secretário. 

 

GERALDO FUHR                                 MARIA LOURDES FROZI 

Presidente                                                     Primeira Secretária 


