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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

25ª Ata da 7ª Legislatura (2020) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 23 de dezembro de 2020, às 19h horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, 

presidida pelo Vereador Nestor Canisio Jotz, eleito para o exercício de 2020. 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: O Secretário da Fazenda e Administração fez diversas 

colocações sobre a atual gestão, trazendo resultados obtidos pela atual administração nos últimos 04 

anos 

ORDEM DO DIA: Inexistente. 

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

consiste na discussão e votação de 02 (dois) Projetos de Lei do Poder Executivo e de 01 (um) 

Projeto de Lei do Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 050/2020 de 02 de dezembro de 2020 

(Autoria do Poder Executivo). Após a leitura do preambulo do projeto, o mesmo foi posto 

em discussão. O Secretário Fernando fez uso da palavra a fim de esclarecer as dúvidas 

atinentes ao mesmo. O Vereador Douglas informou que é contra o projeto, pois o mesmo não 

seguiu o trâmite previsto. O Vereador Mário afirmou que a obra foi muito bem feita e a 

administração possui os recursos necessário para o seu pagamento. Disse ser a favor do 

projeto. Posto em votação foi aprovado por 07 votos a favor e um voto contra do vereador 

Douglas. Projeto de Lei nº 052/2020 de 21 de dezembro de 2020 (Autoria do Poder 

Executivo). Depois de lido o projeto, foi solicitado a decisão a Comissão de Pareceres, a qual 

o aprovou por unanimidade. O Projeto foi posto em discussão. O Vereador Mário informou que 

é importante a aprovação deste projeto, pois a comunidade está precisando da instalação do 

poço artesiano o quanto antes. Posto em votação foi aprovado pela unanimidade dos 

presentes. Projeto de Lei nº 008/2020 de 21 de dezembro de 2020 (Autoria do Poder 

Legislativo). Depois de lido o projeto, foi solicitado a decisão a Comissão de Pareceres, a 
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qual o aprovou por unanimidade. O Projeto foi posto em discussão. Posto em votação foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes.  

 EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Reinaldo parabenizou a atual administração 

pela bela gestão. Desejou um Feliz Natal e um bom ano novo. A Vereadora Suzana agradeceu 

aos eleitores que confiaram nela nos últimos 8 anos. Desejou a todos os eleitos um ótimo 

trabalho em benefício do coletivo. Pediu uma gestão consciente, responsável e saudável. 

Agradeceu aos colegas pela parceria dos últimos anos. A Vereadora Rogeria agradeceu às 

pessoas que confiaram nela para ser vereadora nos últimos 4 anos. Destacou que não é fácil 

ser vereadora, quando muitas questões devem ser observadas. Disse que apesar de haver 

divergências, sempre houve o respeito mútuo. Pediu que isso continue nos próximos anos. 

Desejou uma boa administração aos próximos gestores e vereadores. A Vereadora Juliane 

também agradeceu a oportunidade de representar os munícipes nos 04 anos. Disse que 

sempre trabalhou em equipe e com respeito aos colegas, pensando no melhor para o 

Município. O Vereador Everaldo disse que no dia de hoje se encerra a sétima legislatura. Disse 

estar honrado por ter representado os munícipes. Agradeceu os colegas pelo excelente 

trabalho realizado. Destacou que as discussões foram sempre em benefício do Município. A 

Vereadora Kelly, agradeceu pela passagem na Casa Legislativa. Deixou uma mensagem aos 

munícipes. O Vereador Douglas agradeceu a todos os colegas vereadores que durante os 04 

anos estiveram fazendo um belo trabalho na Câmara. Disse que o grupo, apesar de algumas 

discordâncias, sempre permaneceu unido e buscando o melhor para o Município. Agradeceu 

as pessoas que o elegeram vereador. Disse que agora, eleito vice-prefeito, irá fazer um bom 

trabalho. Enfatizou que buscará a Câmara como uma aliada durante a gestão. O Vereador 

Mário informou que a atual administração fez um ótimo mandato, tendo o ICMS crescido 7%, 

os empregos e IDEB também cresceram. Disse que a administração contábil é a melhor do 

Vale do Caí. Lembrou das muitas obras feitas e das que ainda estão em execução. Disse que 

irá cobrar da próxima gestão transparência e renovação. Disse exigir a transmissão on line da 

sessão durante a próxima legislatura. O Presidente da Câmara agradeceu a todos os colegas 

pelo apoio e parceria. Fez um breve resumo das realizações do legislativo durante os 04 anos. 

Enfatizou que o legislativo destaca-se pela economias feitas, principalmente no que tange a 
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passagens e diárias.  Posteriormente encerrou a sessão desejou uma ótima administração 

aos próximos vereadores e gestores. 

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. 

 

 

__________________________                   ____________________________ 

  NESTOR CANISIO JOTZ                                ROGERIA MARIA OST BOENI 

      Presidente                        Secretária 

 

_________________________                       _____________________________ 

           Mário F. Winter                                               Douglas Schneider 

 

__________________________                        ___________________________ 

             Everaldo Fuhr                                                   Juliane Hennicka 

 

____________________________                    _____________________________ 

            Kelly T. Baumgarten                                    Suzana Maria Schwendler  

 

_______________________ 

      José Reinaldo Frozi 


