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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

054ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Alto Feliz, realizada no dia 26 de dezembro 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 (07) sete vereadores eleitos. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada 

consta. ORADORES INSCRITOS: Inexistente. ORDEM DO DIA: Verificado 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 067/2014, DE 

23 DE DEZEMBRO DE 2014. Altera a Lei Municipal nº 809, de 25 de março de 

2010, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e cria as respectivas taxas. 

Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da 

comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Fernando, que afirmou que 

o mesmo fora aprovado por unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi 

posto em discussão. O Vereador Geraldo comunicou a ausência dos colegas por 

estarem viajando. O Vereador Fernando referiu sobre a votação do projeto, que o 

mesmo tem a ver com lei municipal ambiental, e se não estivessem votando o 

projeto, ele não valeria para o ano que vem, informou que tem o regimento iterno e a 

lei orgânica muncipal e elas têm que ser repeitadas. Entende que tudo está 

aumentando. Mencionou que é uma redução de percentual histórica, e quando foi lhe 

avisado sobre o projeto, e que o mesmo seria bom para os agricultores concorda, 

mas como o projeto está sendo votado a quatro dias do final do ano com certeza tem 

alguem ligado diretamente ao Prefeito, ou ao grupo administrativo da prefeitura, que 

deve ter recebido uma multa muito alta. Questionou se durante todos esses anos 

estava sendo praticado valores fora dos padrões existentes, ou estão fazendo isso 

para beneficiar diretamente alguém do município, e isto não é legal. Mencionou que 
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houve sessão que não teve projeto, então explica que isto não é planejamento. 

Acrescentou que a assessora Sonáli questionou sobre o dia desta sessão 

extraordinária, e acrescentou que ela não é assessora desta Casa e quem responde 

por ela é o Presidente e o Vice-Presidente. O Vereador Geraldo comentou que o 

valor atual é um absurdo para os agricultores e concorda com o projeto. O Vereador 

Bertilo acrescentou que foi mandado ofício avisando ao Prefeito que seria antecipada 

a última sessão, achou um absurdo ser convocada esta sessão extraordinária, pois 

teve gente que deixou seus compromissos. Acredita que poderia ser enviado na outra 

sessão, mas foi feita para nos castigar. A Vereadora Suzana mencionou que não 

somos nada, ou quase nada, mais uma vez é abuso do poder. Sobre o projeto espera 

que realmente seja para os agricultores, pois no entendimento e nas falas da 

comunidade, sabe que não é para os agricultores e sim para um grande empresário, 

lamentou e enfatizou que seja jus para muitas pessoas que precisam. O Vereador 

Geraldo colocou que ficou bastante chateado em convocar esta sessão. Ele pensou 

nos agricultores, não sabe de nada sobre este empresário. Posto em votação foi 

aprovado por 4 votos à favor e 2 contra. 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. 

 
GERALDO FUHR         MARIA LOURDES FROZI                                   

Presidente                                                     Primeira Secretária 
 


