Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
043ª Ata da 6ª Legislatura (2014)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município
de Alto Feliz, realizada no dia 27 de agosto 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 (09) nove vereadores eleitos. Logo após,
procedeu-se a leitura da ata nº 042, sendo posta em votação e aprovada por
unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada
consta. ORADORES INSCRITOS: Nada consta. O Vereador Geraldo comunica
que irao cumprir o regimento interno dessa forma na discussão dos projetos
somente será falado sobre os mesmos. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o
quorum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e
votação de 02 (dois) Projetos de Lei do Poder Executivo e 01 (um) Projeto de
Decreto do Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2014, de 20
de agosto de 2014. Aprova as contas do Município de Alto Feliz referente ao
exercício de 2011. Depois de lido o projeto de decreto, 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. Posto
em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 042/2014, de 22
de agosto de 2014. – Abre Crédito Suplementar no Orçamento Municipal
Vigente. 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 Fernando se alegra pois houve
________________________________________
Rua Júlio de Castilhos, 1411 – Alto Feliz/RS

Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
uma transferencia de recursos do Estado mais do que o dobro previsto. Posto em
votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 043/2014, de 25 de
agosto de 2014. – Autoriza o Município a receber em doação, sem encargos,
uma fração de terras para abertura da rua sem denominação oficial. 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 Ferando pediu vistas ao projeto para poder
analisá-lo. A Vereadora Ligia também tem dúvidas do projeto. O Vereador Bertilo
comentou que procurou o arquiteto para tiras as dúvidas refente ao projeto. O
Vereador Geraldo aceitou às vistas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador
Fernando teceu cometários referente ao projeto da colega Vereadora Suzana
para denominaçao da praça questiona se ele foi sancionado ou não pelo Prefeito.
A Vereadora Suzana comenta que falou com o Prefeito e o Vice-Prefeito sobre
essa inauguração e falaram que seria realizada quando acontecesse um evento,
uma comemoração. O Vereador Geraldo se prontificou para se inteirar do caso. O
Vereador Bertilo reiterou que ainda não foi feita a inaguração porque a academia
ainda não está pronta. Parabeniza toda a Administração e ao Prefeito Municipal
pela escola nova. O Vereador Geraldo comentou que assinou o início da obra da
Câmara e parabeniza pelo trabalho feito nas estradas do Morro Gaúcho e Santo
Antônio.
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
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