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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

044ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

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

Alto Feliz, realizada no dia 10 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 (08) oito vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a 

leitura da ata nº 043, 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 aos 

colegas que o projeto de lei proposto pela Vereadora Suzana sobre a denominação 

da praça, foi sancionado pelo prefeito e a inauguração acontecerá numa data, que 

será agendada e previamente avisada. Comenta que falou com o Joaquim a respeito 

do projeto de doação de terras. 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. 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. Como o 

projeto já havia sido lido, foi posto em discussão. A Vereadora Ligia reitera que pediu 

na última sessão de quem seria o imóvel 1 e o imóvel 2. O Vereador Geraldo coloca 

que sobre isso o Joaquim não passou nenhuma informação, somente explicou que a 

rua começa no Morro Belo e vai sair na rua do Morro Gaúcho. A Vereadora Ligia 

pediu vistas ao projeto. O Vereador Fernando comenta sobre o projeto que se refere 

a uma doação de terras. O Vereador Bertilo também refere comentários ao projeto. O 

Vereador Geraldo reitera que o município não tem nenhuma despesa, posto em 

votação foi aprovado por 4 votos à favor e 3 contra. PROJETO DE LEI Nº 044/2014, 

DE 03 DE SETEMBRO DE 2014. Abre Crédito Suplementar no Orçamento 

Municipal Vigente. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora 
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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 ressaltou que é um 

ajuste de contas, que começou antes do final do primeiro semestre, sinal que está 

meio apertado em termos de contas públicas. Na justificativa consta o aumento de 

frota, mas comenta que não tem operador. Questiona se as duas patrolas estão 

trabalhando ao mesmo tempo. O Vereador Germano justifica que a patrola nova que 

o município recebeu é da agricultura e estão ocupando mais o combustível desta 

Secretaria, e a outra patrola está mais parada. O Vereador Fernando menciona que a 

justificativa foi mal colocada. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Geraldo esclareceu sobre o fato ocorrido no 

sábado aonde a Câmara foi emprestada e ele não sabia, lamentou o fato e esclarece 

que isso não irá mais acontecer, sempre terá de ser avisado. Também esclareceu 

sobre o ofício feito por ele para a secretária Jéssica aonde mencionou que ela não 

poderia receber e nem entregar qualquer documentação referente à Associação de 

Estudantes no seu horário de expediente. A Vereadora Ligia convida todos para a 

festa no Arroio Alegre. Concordou com as colocações do colega Geraldo sobre o uso 

da Câmara. Mencionou sobre a associação, e coloca que votaram contra a mudança 

do benefício e reitera que tem recebido denúncias, onde está sendo feito de tudo 

para se achar uma desculpa para não pagar as passagens. Se algum aluno não está 

em dia com suas obrigações, tem que ser excluído, cobrado de algum jeito, se 

prontifica a ajudar. Comentou que tem gente sendo ameaçada de não fazer parte da 

associação. Ressaltou que os estudantes que estão em dia devem ganhar o auxílio, e 

reiterou que as passagens ainda não foram pagas do mês de julho e agosto e não 

entende por que. Comenta que sabe onde a Vereadora Lourdes está, e pede que 

sempre seja colocado o motivo da ausencia, pois quando ela faltou numa sessão 

extraordinária foi questionada. Menciona que em Nova Alemanha ainda não foi 

instalada a água. Sobre o projeto aprovado da doação de terras reitera se nesta rua 

já foi instalada rede de água e de esgoto. Teceu comentários sobre pessoas que 

deveriam dar o exemplo, para o cumprimento de regras. O Vereador Geraldo 
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comentou sobre estudantes que vieram cobrar e os mesmos nem estão em dia com a 

associação é lamentável. O Vereador Bertilo reiterou sobre os estudantes cumprirem 

com sua obrigação. Comenta que não estão recebendo as passagens porque tem 

alunos pendentes e não vai ser pago retroativo, somente a partir da data que for 

fechada a prestação de contas. Como vereadores fizeram a sua parte, e sente pena 

dos que estão na diretoria. Comenta que as coisas que vêm fáceis as pessoas não 

dão valor. São treze anos pagas as passagens com 100% (cem por cento). A 

Vereadora Suzana referiu sobre a associação dos estudantes, acredita que os alunos 

que estão em dia deveriam receber. Independente de qual diretoria, da antiga ou da 

nova, acredita que está na hora acertar. Espera que a prefeitura mostre com honra e 

moral quem tem esse recurso para ser repassado. Concorda com a colega Vereadora 

Ligia, quando comentou que tem pessoas que deveriam dar o exemplo e não dão. 

Devem desempenhar sua função de pessoa pública que é de facilitar a vida da 

comunidade e não dificultar. O Vereador Fernando esclareceu que a Câmara não fez 

alteração da lei, quem quiz alterar limitando foi o Executivo. Questiona se o Executivo 

sabe através da Secretaria da Educação que a Associação não está em dia com o 

Município, questiona o porquê a Secretaria da Educação não vai de encontro com os 

estudantes, para resolver o problema. Pode-se perceber que os interesses 

particulares estão à frente dos interesses públicos. Referente às reuniões feitas na 

Câmara, menciona que ela deve ser respeitada e comunicada. Reitera sobre o 

projeto aprovado da doação de terras que deve ser fiscalizado. 

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 

Presidente                                                      


