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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

061 Ata da 6ª Legislatura (2015) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Alto Feliz, realizada no dia 16 de abril 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 01 (um) Projeto de Lei do Poder Executivo. 

Projeto de Lei nº 22/2015, de 13 de abril de 2015. – Abre Credito 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. A Vereradora Ligia reiterou a importância do projeto, 

só pensa que a prefeitura deveria se organizar melhor e não deixar para última hora, 

pois o prazo era dia 30 de junho, e a verba foi destinada no dia 21 de dezembro de 

2012. Referiu que projetos bons deveriam vir em sessões ordinárias. O Vereador 

Fernando mencionou não entender sobre a contrapartida do projeto. O Vereador Bertilo 

explicou que foi feita licitação e o responsável que ganhou encaminhou a documentação 

para fazer a obra e surgiu um imposto e por isso ele desisitiu, agora vai ser feita uma 

licitação de complementação, então esse valor a mais seria para complementar o 

interior do ginásio. O Vereador Fernando referiu se for isso, a justificativa por parte do 

executivo está totalmente errada e incompleta, se a verda estava no diário oficial, ela já 

deveria estar no município. O Vereador Gunther referiu que o dinheiro ainda não entrou 

que precisavam da abertura do crédito especial. O Vereador Geraldo mencionou que 

não conseguiu buscar informação nenhuma devido a problemas de saúde, mas 

concordou com o colega Fernando que deveria ser mais clara a explicação. A 
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Vereadora Ligia referiu não entender a colocação do colega Gunther, pois se é feito isso 

e a verba não vem depois. O Vereador Fernando referiu que não se sabe o custo total 

da obra, bem como a estimativa de custo total, o que vai ser feito, está tudo obscuro, 

não é contrário. O Vereador Bertilo explicou que o valor será a mais para deixar em uso. 

O Vereador Fernando questionou porque não foi colocado no papel, e mencionou a falta 

de organização do Executivo. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

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 
 


