Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
048ª Ata da 6ª Legislatura (2014)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Alto Feliz, realizada no dia 22 de outubro 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 047, sendo posta em votação e aprovada por unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Prot. nº
044/2014 – Ofício nº 144/2014 – Estimativa Inicial da Receita para o exercício de
2015. Prot. 045/2014 – Resposta ao ofício nº 035/2014. ORADORES INSCRITOS:
Nada consta. ORDEM DO DIA: Inexistente. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A
Vereadora Ligia menciona sobre a resposta dada pelo Executifvo sobre os
Estudantes, é afirma que continua a mesma coisa, pois questionou porque não estão
pagando para os que estão em dia com a Associação. Argumentou que há mais de
um ano, esta Associação encontra problemas para fechar a prestação de contas, e
sempre receberam as passagens, não entende como agora ninguém recebe, dessa
forma, podemos concluir que não tem mais dinheiro para pagá-las. Sobre a água da
Nova Alemanha, lembrou que estiveram em maio no Gabinete com o Prefeito, e ele
prometeu que em 3 (três) meses a água estaria pronta, e até hoje nada, comentou
que as pessoas estão chateadas e vão procurar a justiça, pois a água e luz são
prioridades básicas. O Vereador Fernando mencionou o fato de ainda não terem indo
averiguar sobre esta água na Nova Alemanha. O Vereador Geraldo comentou que as
meninas fizeram a contrapartida e os quatro rapazes não fizeram. Mencionou que o
dinheiro da Associação está reservado na pasta. A Vereadora Ligia questionou se os
quatro rapazes foram avisados.
3) OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Não houve ocorrências.
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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

MARIA LOURDES FROZI
Primeira Secretária
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