Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
049ª Ata da 6ª Legislatura (2014)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do
Município de Alto Feliz, realizada no dia 29 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 (08) oito vereadores eleitos.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada
consta. ORADORES INSCRITOS: Inexistente. ORDEM DO DIA: Verificado o
quorum, passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação
de 01 (um) Projeto de Lei do Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 047/2014, DE
01 DE OUTUBRO DE 2014. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2015. 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 Geraldo pediu desculpas
pelo fato de não terem lido a emenda da lei orgânica a qual prevê que tal projeto de
lei deve ser aprovado até o dia 01 de novembro. Comentou que no ano passado foi
aprovado dia 25 de novembro, então para cumpri a lei, convocou a sessão
extraórdinaria. Reiterou que o secretário da fazenda entrou em contato com todos os
vereadores para averiguar, e se por a disposição caso alguém tivesse alguma dúvida
sobre o projeto. A Vereadora Ligia comunica que ninguém ligou para ela. Salientou
que não teve tempo de ler o projeto, por isso vai se abster do voto. A Vereadora
Suzana referiu sobre o projeto, que o secretário poderia vir a casa para tirar as
dúvidas. Não leu todo o projeto e por isso não vai votar a favor. O Vereador Geraldo
comentou com o secretário para comparecer, mas ele optou por ligar aos vereadores.
O Vereador Fernando teceu comentário sobre o anexo III, sobre as metas e
prioridades, e concluiu que elas se repetem. Mencionou sobre as metas da Câmara
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Municipal de Vereadores que está igual como a do ano passado. O Vereador Geraldo
explicou que ele mesmo disse para continuar o mesmo valor. O Vereador Fernando
reiterou que as metas que constam devem ser alcançadas. Mencionou que a casa
não divulga os atos oficias, sendo que os demais municípios colocam, seria uma boa
idéia, pois nem toda a população pode comparecer as sessões. Comentou que o
Executivo tem muitas metas iguais do ano passado e questionou o fato, acrescentou
que devem ser feitas metas que o município vai conseguir alcançar. Consta como
meta e prioridade a ampliação do sistema de abastecimento de água, mas reitera que
o Executivo não sabe o que está acontecendo na Vila São José. Referente aos poços
não foi feito nada este ano. Na Secretaria Municipal de Educação comenta que tem
uma meta para contratação de pessoal, e elogia. A Vereadora Suzana colocou que
no projeto continua o repasse financeiro para alunos do ensino médio, técnico e
superior. O Vereador Fernando ressaltou que as coisas não estão tão boas, porque
teve metas que não andaram, é preocupante. O Vereador Bertilo ressaltou que se as
metas não são colocadas no projeto, elas não podem ser feitas. Sobre os estudantes,
entende que quem não prestou as contas em dia, não pode receber. Tambem não
concorda que os alunos que estão em dia não recebem por causa daqueles que não
fizeram a contrapartida. Sugere que seja feito um regulamento novo na Associação. A
Vereadora Ligia comentou que os quatro estudantes não foram avisados da
contrapartida. O Vereador Geraldo comenta que falaram que tinham convocado todos
para fazer a contrapartida, mas foram chamadas somente as meninas, e os rapazes
vão fazer agora. O Vereador Fernando mencionou sobre o anexo do projeto que fala
sobre os riscos fiscais e providências aonde vai sair dos cofres públicos R$
118.000,00 (cento e dezoito mil reais) por má condução de assuntos e que estão
custando caro, é preocupante. O Vereador Bertilo comentou que o Prefeito pode
pagar somente o que está em lei. Posto em votação foi aprovado por 4 votos à favor,
2 contra e 1 absteção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nada consta.
3) OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Não houve ocorrências.
4) ENCERRAMENTO
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata será assinada,
após a devida aprovação do plenário, pelo Vereador Presidente.
GERALDO FUHR
Presidente
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