Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
058 Ata da 6ª Legislatura (2015)
1) PREÂMBULO
Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Alto Feliz, realizada no dia 11 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 (08) oito vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a leitura das atas
nº 056 e nº 057, sendo postas em votaçãos e aprovadas por unanimidade.
2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES
EXPEDIENTE INTERNO: Nada consta. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº
0038/2015 – Recursos utilizados em São Pedro. Prot. nº 05/2015 – Relatório de Viagem.
Ofício nº 0035/2015 – Resposta nº 11/2015. 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 010/2015, de 20 de fevereiro de 2015. – Autoriza a Abertura de
Dotação Orçamentária e Crédito Suplementar no Orçamento de 2015 no Valor de
R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). Como o projeto foi lido, fora solicitado a decisão da
comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Germano, que afirmou que o
mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. O Vereador Fernando questionou o destino específico do valor. O Vereador
Geraldo respondeu que vai ser na casa do Paulo Pinto Flores, e era para constar no
ofício. Posto em votação foi aprovado por 5 votos à favor e 2 contra. Projeto de Lei nº
013/2015, de 05 de março de 2015. – Prorroga prazo para pagamento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, para as atividades sujeitas à alíquta fixa de
que trata o art. 97, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 789, de 29 de setembro
de 2009. Depois de lido o projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão
da comissão de pareceres através de seu relator, o Vereador Germano, que afirmou que
o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em
discussão. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
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014/2015, de 09 de março de 2015. – 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 Germano, que
afirmou que o mesmo fora aprovado unanimidade pela comissão. Logo após o projeto
foi posto em discussão. O Vereador Geraldo comentou que o ginásio está há muito
tempo parado e os jovens estão reclamando, espera que agora façam um piso
adequado, pois aquele emborrachado é o pior que tem em toda a região. O Vereador
Bertilo reiterou que não consta o que vai ser colocado. Frizou que a quadra não estaria
hoje assim, mas como ela é alugada por um valor irisório e a pessoa que tinha alugado
fazia festas e os jovens consumiam cerveja jogavam no chão e pisavam em cima, como
também num natal comunitário entraram com uma carruagem que danificou o chão. É a
favor do projeto, mas não concorda que seja subalugado. Posto em votação foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 015/2015, de 09 de março de 2015. –
Disciplina a concessão do Alvará de Localização Provisório para o funcionamento
e instalação de atividades econômicas e dá outras providências. Depois de lido o
projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres
através de seu relator, o Vereador Germano, que afirmou que o mesmo fora aprovado
unanimidade pela comissão. Logo após o projeto foi posto em discussão. Posto em
votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador
Germano comentou que na sessão passada o Vereador Fernando colocou que a
roçadeira nova estaria parada, então no outro dia foi na máquina e olhou onde ela
estava trabalhando, verificou que ela está trabalhando bastante, informou que possui a
planilha. O Vereador Fernando pediu uma cópia da planilha, pois na localidade do Morro
Belo, do asfalto para baixo, podem passar amanhã e verificar se tem uma valeta aberta
ou se tem a estrada roçada, ou na comunidade do Morro Belo dois não precisa ser feito
nada. Reiterou que a colega Ligia logo questionou o Poder Executivo sobre a questão
do alvará, então eles se atentaram ao que ela levantou e mandaram o projeto, isso é um
sinal de que a oposição não só atrapalha mas também ajuda. O Vereador Geraldo
comentou que muitas pessoas vem lhe pedindo, como a empresa do Joares Bambi que
investem no município e não tinham mais condição de subir com o caminhão, agradeceu
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por terem feito o serviço, a ajuda é o mínimo que eles pedem, um acesso e temos que
ajudar pois foi a população que nos colocou aqui, ficou contente com a ajuda que
receberam da administração municipal para o Clube Unidos Real do Arroio Jaguar.
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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