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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

046ª Ata da 6ª Legislatura (2014) 

1) PREÂMBULO 

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

Alto Feliz, realizada no dia 24 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 (09) nove vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a 

leitura das atas nº 044 e nº 045, sendo postas em votação e aprovadas por 

unanimidades, após as correções solicitadas. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada 

consta. ORADORES INSCRITOS: Nada consta. ORDEM DO DIA: Inexistente. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Ligia questiona a situação da associação 

dos estudantes. O Vereador Geraldo comenta que a Diretoria tem que decidir perante 

a este assunto. A Vereadora Ligia se preocupa com os alunos que não estão 

recebendo, mencionou em excluir os 6 (seis) alunos para esse ano, assim os demais 

poderão receber. Reiterou se não tem dinheiro, é melhor chegar em público e falar. 

Reiterou que havia sugerido que os seis estudantes fizessem a contrapartida na sua 

escola. Aguarda por escrito para a próxima sessão sobre esta situação. Sobre a falta 

de um vereadro numa sessão, sugere que seja falado o motivo ou então que não seja 

mais questionado. Menciona que o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários devem dar o 

exemplo em relação a carga horária. Referiu sobre a reportagem no jornal contendo 

as denúncias perante a nossa administração, é lamentável. O Vereador Bertilo 

concorda com a colega vereadora Ligia, que seja avisado o presidente ou algum 

colega quando alguem faltar. A Vereadora Suzana concorda que seja feita uma 

justificativa, pois isso pode acontecer. Questiona se é só o Legislativo que está 

preocupado com a Associação dos Estudantes. Onde está o Prefeito, Vice-Prefeito, 

uns de férias, outros viajando para Brasília. Pode-se ver em jornais, meios de 

comunicação, municípios querendo avançar, e o nosso? Questiona onde está a 
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Secretaria da Educação, a Associação, os Estudantes, os munícipes. O Vereador 

Geraldo comentou que não sabia onde a Vereadora Lourdes estava quando não 

compareceu a sessão. Mencionou sobre o memorando interno enviado a câmara 

solicitando um parecer jurídico contendo informações sobre a forma de pagamento do 

subsídio da Vereadora Maria Lourdes Frozi, e em seguida leu o parecer do jurídico, 

ao qual nada foi encontrado que explanasse de forma especifica. A Vereadora Ligia 

questiona por que a colega Lourdes está sendo questionada e os outros vereadores 

quando faltaram não foi questionado, não concorda com isso, todos devem ser 

tratados iguais. O Vereador Geraldo comenta que quando faltava comunicava o 

presidente. O Vereador Fernando comentou sobre a sua falta devido ao falecimento 

da sua tia, e avisou prontamente a presidente. Questionou se a funcionária tem tal 

autorização para questionar esta casa, pois a Câmara é independente. Referiu sobre 

a viagem a Brasília do Vice-Prefeito, mencionou que estamos a poucos dias da 

eleição nacional, referiu que não tem nenhum deputado trabalhando em Brasília, 

questiona se o município está rico ou está mal organizado. Defende que devem ir a 

Brasília, mas não seguidamente e não nessa época do ano. A Vereadora Lourdes 

comentou que há meio ano sabia que iria viajar nas férias, podia ter pegado atestado, 

mas não pegou, pois as pessoas, principalmente as mais de perto, iriam questionar e 

apontar que havia pegado atestado falso. Estava ciente que iria receber meio salário. 

Comentou que o Vereador Bertilo sabia da sua viagem, e questionou por que ele não 

falou em sessão. Lamentou pelo questionamento feito pela funcionária da prefeitura. 

O Vereador Bertilo comentou que avisou o presidente, mas acrescentou que deixasse 

a Lourdes explicar na próxima sessão. Reiterou que a Câmara não é independente, 

pois quem faz a folha do pagamento é o Executivo, e ela fez esse memorando para 

se precaver. O Vereador Fernando comentou que ela poderia ter falado diretamente 

com o presidente e com o assessor jurídico. O Vereador Bertilo mencionou que ela 

quer por escrito. A Vereadora Ligia questionou se os colegas receberam meio salário 

quando faltaram, e quem deve mandar o ofício sobre a falta e o que será feito é o 

presidente. O Vereador Gunther comentou que na 1ª administração sempre foi 

descontado ¼ (um quarto) do salário, quando se faltava. O Vereador Geraldo 
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encaminhou o ofício para a administração, e acredita que quando alguém falta deve 

ganhar meio salário. A Vereadora Lourdes comentou que se eles receberam o ofício 

sobre a falta era só descontar. O Vereador Fernando argumentou não estar 

preocupado com o valor descontado, e esclarece que se não consta na Lei Orgânica 

e no Regimento Interno não há porque descontar. 

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 
 


