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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

045ª 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 17 de setembro 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. 

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, consistente na discussão e votação de 01 

(um) Projeto de Lei do Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 045/2014, de 15 de 

setembro de 2014. – Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal, 

em caráter temporário, por excecional interesse público. Depois de lido o projeto, 

bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres, o 

Vereador Gunther, afirmou que o mesmo fora aprovado pela maioria da comissão. Logo 

após o projeto foi posto em discussão, a Vereadora Ligia fez comentários em relação ao 

projeto justificando que aprovaram em sessão para 20 horas de Artes e como não 

apareceu ninguém no processo seletivo, vai suprir essa falta, devido a sua experiência na 

área, e como o professor para as outras 20 horas não pode mais assumir, pois foi 

chamado em outro concurso, então foi enviado o projeto. O Vereador Bertilo não é 

contrário ao projeto, mas reitera que devem ser contratadas ou nomeadas pessoas que 

tenham formação na área. O Vereador Geraldo ressalta que é o Executivo que tem a 

responsabilidade de contratar corretamente. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nada consta. 

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 


