Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
052ª 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 dezembro 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 051, sendo posta em votação e aprovada por
unanimidade, após as correções solicitadas.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº
168/2014 – Requer a retirada do Projeto de Lei nº 059/2014. ORADORES INSCRITOS:
Inexistente. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quorum, passou-se a observar a
ordem do dia, consistente na discussão e votação de 05 (cinco) Projetos de Lei do
Poder Executivo. Projeto de Lei nº 051/2014 de 07 de novembro de 2014. – Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de Alto Feliz 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. Posto em votação foi aprovado por 5 votos à favor e 3 contra. Projeto de Lei
nº 057/2014, de 21 de novembro de 2014. – Revoga parágrafo quinto do art. 85 da
Lei Municipal nº 953, de 1 de julho de 2013. 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 unanimidade pela
comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado
por 5 votos à favor e 3 votos contra. Projeto de Lei nº 058/2014, de 26 de novembro
de 2014. – Autoriza o Município a receber recurso financeiro de entidade, em
doação, sem encargos. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora
solicitado a decisão da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador
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Fernando, que afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo
após o projeto foi posto em discussão. A Vereadora Ligia é a favor do projeto, pois é
uma bonita iniciativa, somente ficou triste porque foi procurada por membros do clube de
mães rainha do lar, para prestar queixa pois no domingo durante o almoço do Bacalhau,
teria um colega vereador questionado o valor que era pouco pois não pagam aluguel, e
o grupo está bastante sentido, o que vale é intenção. Sugeriu que a casa poderia liberar
dinheiro e doar para o Grupo Instrumental. A Vereadora Suzana referiu que um grupo de
senhoras do clube de mães também veio conversar com ela indignadas com a nossa
casa, onde um colega se manifestou fazendo pouco caso do valor recebido. Também
sugeriu que a casa faça uma doação para esse grupo. O Vereador Geraldo ficou
indignado com duas mulheres do clube de mães, pois falaram que a câmara não faz
nada, sendo que ficou quarta de manhã na prefeitura para terminarem o projeto. Posto
em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 060/2014, de 05 de
dezembro 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 unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. Posto em votação foi aprovado por 5 votos à favor e 3 contra. Projeto de Lei
nº 061/2014, de 05 de dezembro 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 unanimidade pela comissão. Logo
após o projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado por 5 votos à
favor e 3 contra. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Ligia ficou feliz, pois num
projeto constou uma frase que diz que certas leis e atitudes ferem o princípio da
igualdade, pena que não consta em mais projetos onde fere tal princípio. Respeita a
votação na casa, tanto se for a favor ou contra, pediu que respeitassem o seu voto.
Pediu que repensem sobre a votação do turno único na prefeitura, foi colocado que o
projeto teria vindo para manter as contas e o orçamento em dia, relembrou que ela e
seus dois colegas votaram contra, porque não concordam com tal colocação, inclusive
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pediu que economia seria feita caso a prefeitura só trabalhasse seis horas, colegas
responderam que seria economizada luz, é uma boa economia. Questionou na sessão
passada sobre manter as contas em dia e o prefeito foi a Brasília, e novamente esta
semana ele foi de novo, e ainda no domingo de tarde. Uma coisa não está fechando
nesta história, ou temos dinheiro sobrando e certas pessoas não querem trabalhar o dia
inteiro ou está faltando dinheiro. O Vereador Geraldo reiterou que está terminando o ano
fez algumas obras e vai fazer uma boa devolução de dinheiro desta casa, reiterou que
vai fazer uma indicação para o Prefeito para tentar investir esse dinheiro. O Vereador
Fernando falou sobre a doação feita pelo clube de mães, o projeto não passou na
comissão, pois estava fora no prazo, era de competência do Executivo fazê-lo, como
estão trabalhando só seis horas por dia não devem ter tempo para fazê-lo ou não sabem
mais a sua competência. Está faltando respeito com esta casa. Ficou feliz com a inicitiva
do Vereador Geraldo em investir o dinheiro, pois já que os R$ 500,00 (quinhentos reais)
que o clube de mães está doando é pouco, coloca que poderiam fazer um projeto de lei
para destinar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Grupo de Instrumental. O Vereador
Bertilo colocou que a Câmara não tem como fazer um projeto de lei e destinar um valor
para tal lugar, o que pode fazer é um ofício de indicação para o Executivo e fica a
critério do Prefeito a indicação. Comentou que estavam conversando para doar R$
2.000,00 (dois mil reais) para o Grupo Instrumental e o restante do valor seria destinado
para comprar um veículo para a Secretaria da Saúde. Recebeu um ofício do Deputado
Lucas Redecker onde destina uma emenda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a
saúde, mas não é certo que vai vim, tem que ser empenhado e pago. Está preocupado
com as contas do Estado e com as contas da Presidente eleita, mas tem certeza que vai
ser aprovada. Reiterou sobre o projeto para equilibrar as contas da presidente onde a
votação demorou, pois ela prometeu pagar as emendas dos deputados por isso votaram
à favor. O Vereador Geraldo colocou que a idéia seria destinar um dinheiro para o
Grupo Instrumental, pois no ano passado foi dito que seria feito e até agora nada. A
Vereadora Suzana acrescentou sobre o uniforme deste grupo onde um ano atrás foi
pedido para comprar, acredita que a Câmara possa ajudar o grupo. O Vereador Geraldo
colocou que vai ser feita a indicação.
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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

MARIA LOURDES FROZI
Primeira Secretária
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