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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

070 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto 

Feliz, realizada no dia 26 de agosto de 2015, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de 

Vereadores, presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o exercício de 2015. 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 069, sendo posta em votação e 

aprovada por unanimidade. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. nº 30/2015 - Relatório de Viagem. Prot. nº32/2015-

Requerimento nº01/2015. Prot.nº33/2015-Requerimento nº02/2015. Prot.nº34/2015- 

Requerimento nº03/2015.Prot. nº35/2015-Requerimento nº04/2015. EXPEDIENTE EXTERNO: 

Prot. nº28/2015 – Resp. ao protocolo nº 683/2015. Prot. nº29/2015 – Relatório de Viagem. 

ORADORES INSCRITOS: Inexistente. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quórum, 

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 38/2015, de 21 de agosto de 2015. – 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 Ligia, que 

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

posto em discussão. O Vereador Fernando reiterou que é um projeto que não tem muito que 

discutir. O Vereador Geraldo frizou que pelo menos uma vez fizeram antecipado. Posto em 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador 

Geraldo lamentou a obra do ginásio, pelo valor que foi gasto. Comentou que o calendário do 

município está virando um deboche para os jovens, pois estava previsto um campeonato e o 

mesmo não iniciou. O Vereador Fernando é um defensor do esporte, cultura, salientou que 

cabe ao Executivo chamar a atenção das pessoas responsáveis pelo calendário e se procupa. 

O projeto dos táxis é polêmico, não estão concordando em vários pontos, e no seu entender 

ele dá amplos poderes ao prefeito para deliberar sobre vários assuntos, a fase de ditadura já 

passou, devemos escutar as pessoas. Mencionou que a bancada fez algumas emendas e 
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agradeceu as assinaturas dos colegas. Apresentou a proposta em que defendem a 

manutenção dos atuais nove taxistas. Sobre a possibilidade de comprar veículo a disel, não 

concordam, pois o taxista nem vai receber o icentivo na compra. Consta no projeto que é de 

competência do prefeito suspender ou cassar a licença, não concorda, pois é competência da 

Administração Municipal, é a favor de uma Comissão de Avaliação (Julgadora).  A Vereadora 

Ligia comentou sobre a situação do ginásio, que encontra-se fechado e tem duas informações 

diferentes, na resposta do Executivo explica que está sendo colocada mais uma camada no 

piso, e por outros, que está fechada pois estão concluindo a pintura da cancha. Sobre o projeto 

dos táxis apresentaram emendas para ficar como combinado na reunião com os taxistas. 

Parabenizou os colegas pelo trabalho em Brasília e requereu todos os relatórios de viagem do 

mês de agosto. O Vereador Bertilo comentou sobre o ginásio que falou com os responsáveis, e 

na resposta do Executivo consta que irão fazer uma camada em cima, mas questionou como 

irão fazer se tem bolhas na cancha, salientou que deveriam lixar tudo e fazer novo, comentou 

que tem 2 (dois) anos de garantia. Sobre os taxistas ficou sabendo que será feita uma nova 

reunião, pois até taxistas vieram comentar sobre a cor escolhida que poderia ter sido outra. 

Comentou sobre a viagem a Brasília e sobre os protestos que tinham contra o governo, mas 

foram bem recebidos. O Vereador Geraldo salientou que a situação do ginásio é complicada. 

Apoia os taxistas, mas gostaria de ser avisado sobre as reuniões. Salientou sobre a 

importância do campeonato do futebol sete, pois estava no calendário. A Vereadora Ligia 

relutou que esteve no gabinete aonde deu o seu voto para ajudar a resolver essa questão do 

campeonato. 

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 
 
 
 


