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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

079 Ata da 6ª Legislatura (2016) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Alto Feliz, realizada no dia 27 de janeiro de 2016, às 12 horas, na sede da Câmara Municipal 

de Vereadores, presidida pela Vereadora Lusiana Hartmann, eleito 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.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente. 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 03 (três) Projetos 

de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 01/2016, de 25 de janeiro de 2016. Altera 

atribuições e padrão de vencimento da categoria funcional de Fiscal Sanitário. Revoga 

as Leis Municipais nº 604/2005, nº 859/2011 e nº 890/2011. 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. Logo 

após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Fernando observou uma contrariedade no 

projeto, afirmou não ser uma questão tão simples, pois se refere a questões ambientais. Posto 

em votação foi aprovado por 4 votos à favor, 3 contra e 1 abstenção. Projeto de Lei nº 

02/2016, de 25 de janeiro 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 Ligia,que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade. 

Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Geraldo comentou que queriam 

mandar o mesmo projeto, mas interviu para que separassem as contratações. O Vereador 

Fernando afirmou ser amplamente a favor da educação, o projeto já estaria aprovado se o 

Executivo já o tivesse mandado separado no ano passado. Posto em votação foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 03/2016, de 25 de janeiro 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 
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decisão da comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o 

mesmo fora aprovado por unanimidade. Logo após o projeto foi posto em discussão. A 

Vereadora Ligia comentou que o salário é muito baixo e enquanto estiver assim vai ocorrer 

mais exonerações, lamentou por isso. O Vereador Geraldo concordou que o salário é pouco, 

mas nos demais municípios também o salário é assim. O Vereador Fernando comentou que lhe 

chamou a atenção o impacto financeiro que estamos atingindo quase 50%. Posto em votação 

foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Inexistente. 

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    FERNANDO QUERINO MARTINY 
Presidente             Primeiro Secretário 


