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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

8ª Ata da 7ª Legislatura (2019) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto Feliz, 

realizada no dia 22 de maio de 2019, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, presidida 

pelo Vereador Everaldo Fuhr, eleito para o exercício de 2019. 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: Inexistente 

EXPEDIENTE EXTERNO: Inexistente 

ORADORES INSCRITOS: NÃO HOUVE ORADORES INSCRITOS 

ORDEM DO DIA: Verificado o quórum, passou-se para a ordem do dia, que consiste na 

discussão e votação de 03 (três) Projetos de Lei do Poder Executivo e 1 (um) Projeto de Resolução do 

Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 31/2019 de 20 de maio de 2019 (Autoria do Poder Executivo). 

Depois de lido o projeto, bem como a sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres, 

através de seu relator, o qual afirmou que o projeto foi aprovado por unanimidade. Posto em discussão o 

Vereador Anderson pediu vistas ao projeto. O Vereador Douglas disse que o projeto é muito delicado e 

deseja ter conhecimento do laudo emitido pela auditoria realizada no prédio da escola. Diante dos pedidos, 

o presidente concedeu as vistas. Projeto de Lei 32/2019 de 20 de maio de 2019 (Autoria do Poder 

Executivo). Depois de lido o projeto, bem como a sua justificativa, fora solicitado a decisão da Comissão 

de Pareceres, através de seu relator, o qual afirmou que o projeto foi aprovado por unanimidade. O Projeto 

foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 33/2019 de 27 de 

maio de 2019 (Autoria do Poder Executivo). Depois de lido o projeto, bem como a sua justificativa, fora 

solicitado a decisão da Comissão de Pareceres, através de seu relator, o qual afirmou que o projeto foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto foi posto em discussão. As Vereadores Suzana e Rogeria fizeram um 

breve relato sobre o funcionamento do Conselho Municipal da Educação. Posto em votação foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Resolução 001/2019 de 20 de maio de 2019 (Autoria do Poder 

Legislativo). Depois de lido o projeto, bem como a sua justificativa, fora solicitado a decisão da Comissão 

de Pareceres, através de seu relator, o qual afirmou que o Projeto de Resolução foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Rogeria relatou o pedido de munícipes que 

solicitaram que a coleta do lixo no interior seja realizada, no mínimo, de forma quinzenal, pois da maneira 

como vem sendo feita, muito lixo é acumulado nas residências. Pediu que o Executivo avalie sua solicitação. 
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Agradeceu ao Vereador Douglas pelo convite para participar da reunião no DAER. Informou que foi 

questionada pela população sobre as goteiras no ginásio de esportes. Disse que lhe foi repassado que já 

existe orçamentos em andamento a fim de resolver o problema relatado. Pediu que o Executivo repasse o 

valor do orçamento e a previsão para o conserto. O Vereador Douglas agradeceu ao Executivo pela 

instalação da placa na entrada do Município a qual informa a localização das empresas. Expôs as questões 

abordadas no encontro com representantes do DAER. A Vereadora Kelly afirmou que já fez a reivindicação 

para a coleta de lixo no ano anterior, porém, até o momento não teve seu pedido atendido. O Presidente 

da Câmara apresentou aos colegas e ao público presente o novo mobiliário da Casa Legislativa. Enfatizou 

que o mobiliário novo era uma necessidade e que o mesmo, também será utilizado nas próximas 

legislaturas. Encerrou a sessão e comunicou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 12/06/2019. 

                                      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, pelo 1º Secretário e demais Vereadores. 

 __________________________               ____________________________ 

     EVERALDO FUHR                                    SUZANA M. SCHWENDLER 

  

               Presidente                     Secretária 

 

_________________________                       _____________________________ 

         Anderson Colombo                                               Douglas Schneider 

 

 

__________________________                        ___________________________ 

             Nestor C. Jotz                                                   Juliane Hennicka 

 

 

____________________________                    _____________________________ 

            Kelly T. Baumgarten                                         Rogeria Maria Ost Boeni  

 

_______________________ 

        José Reinaldo Frozi 


