
 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 

Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

057 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Alto Feliz, realizada no dia 02 de março de 2015, às 19 horas, na sede da 

Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o 

exercício de 2015. A sessão foi aberta com o quórum mínimo exigido para realização do 

ato, eis que presentes os (09) nove vereadores eleitos.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: EXPEDIENTE INTERNO: Nada 

consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Nada consta. ORADORES INSCRITOS: Inexistente. 

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 11/2015, de 27 de fevereiro de 2015. – Altera Lei Municipal nº 

1044, de 26 de fevereiro de 2015, que autorizou o Município a outorgar Concessão 

de Direito Real de Uso, por Licitação Pública, de parte de bem imóvel de domínio 

Municipal. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão 

da comissão de pareceres através de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o 

mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em 

discussão. A Vereradora Ligia reiterou a importância da discussão na última sessão do 

projeto sobre o prazo de cedência, pois agora passou de cinco anos para quinze anos. 

O Vereador Bertilo não entedeu que passa quinze anos e fica zero, mas é o que o 

jurídico indica, achava que não poderia ser assim só quando a entidade fechasse. É a 

favor do projeto. A Vereadora Suzana parabenizou a iniciativa do grupo, pela coragem e 

desejou muitas coisas boas. O Vereador Fernando já escutou muitas vezes o município 

falar que a oposição só está atrapalhando, em muitos projetos também alertou sobre 

muitas coisas e não surtiu efeito, afirmou ainda que o projeto inicial deve ser avaliado. 

Reiterou que ainda é pouco quinze anos. Parabenizou a iniciativa de irem falar com a 

administração. Muitas coisas são feitas sem serem planejadas. O Vereador Geraldo 

afirmou que estava presente na quinta-feira quando o patrono Cristiano concordou com 

os quinze anos, e convocou a sessão para segunda para poderem seguir com a 
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construção. Afirmou que acha difícil depois desse tempo não prorrogarem o prazo. 

Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 012/2015, de 27 de 

fevereiro de 2015. – Abre Crédito Especial 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, a Vereadora Ligia, que afirmou que o 

mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em 

discussão. O Vereador Fernando referiu que a justificativa está muito sem justificativa, 

pois informa que não ficou clara a forma de prestação de contas isso é facil colocar, 

pode ser dito que não foi buscado o devido esclarecimento para a prestação. É uma 

questão de ajustes de contas, e com certeza deve ser feito, pois se não vai ser perdido 

um valor de um programa que foi muito criticado, no entanto é uma forma de 

recebermos dinheiro do Estado, sendo um programa muito bom. O Vereador Geraldo 

explicou que não aplicaram devidamente em 2013 o valor e conseguiram R$ 2.573,00, 

em 2014 R$ 21.000,00, e se não fosse feito o projeto, pois R$ 11.000,00 estão 

bloqueados por isso esses R$ 3.000,00 para deixar certo e em 2015 o previsto para 

receber é de R$ 50.000,00. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Inexistente. 

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 
 


