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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

24ª Ata da 7ª Legislatura (2020) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 09 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 08 (oito) dos 09 (nove) 

vereadores eleitos.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente 

EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício nº 212/2020 do Poder Executivo 

ORADORES INSCRITOS: Não há. 

ORDEM DO DIA: Inexistente. 

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

discussão e votação de 09 (nove) Projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 043/2020 de 

30 de novembro 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. Posto em votação foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 

044/2020 de 1º 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. Posto em votação foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 

45/2020 de 1º 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. Posto em votação foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 

046/2020 de 1º de dezembro de 2020 (Autoria do Poder Executivo). Depois de lido o projeto, foi 

solicitado a decisão a Comissão de Pareceres, a qual aprovou por unanimidade. O Projeto foi posto 

em discussão. Posto em votação foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 

047/2020 de 02 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 destacou ser favorável ao projeto, haja vista que as empresa 

proporcionam emprego, renda e desenvolvimento ao Município e no caso da Empresa Dom Guerino, 
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a mesma desenvolve o turismo na cidade. O Vereador Reinaldo destacou a importância da Empresa 

Dom Guerino para o desenvolvimento do Município. Posto em votação o projeto foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes.  Projeto de Lei nº 048/2020 de 02 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 disse ser favorável 

ao projeto e lembrou que o Município de Alto Feliz foi um dos poucos que aumentou  o número de 

empregos. Mencionou que isso foi possível porque houve o crescimento das empresas. O Vereador 

Reinaldo informou que a empresa Unifrios/Bellaver, além de empregos, destaca-se pela arrecadação. 

O Vereador Everaldo afirmou que quando se trata de projetos de incentivos às empresas, sempre será 

a favor. Parabenizou os empresários pela coragem, uma vez que não é fácil empreender no cenário 

instável que se encontra a economia brasileira. Posto em votação o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 049/2020 de 02 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. Posto em votação foi aprovado pela 

unanimidade dos presentes. Projeto de Lei nº 050/2020 de 02 de dezembro de 2020 (Autoria do 

Poder Executivo). Depois de lido o projeto, foi solicitado a decisão da Comissão de pareceres, a qual 

o aprovou por unanimidade. O Projeto foi posto em discussão. O Vereador Douglas fez uma breve 

explicação sobre o projeto em análise. Informou que havia um valor reservado para a obra da cascata, 

porém o mesmo não foi suficiente para a sua conclusão. Disse que quando isso ocorre, o correto é 

realizar um termo aditivo, no entanto, isso não ocorreu, sendo aberto um PAE. Informou que não 

poderá aprovar o projeto, pois o mesmo pode causar um ônus no futuro. O Vereador Mário mencionou 

que o projeto destaca que o contrato não foi cumprido, mas não se sabe se foi pelo contratante ou 

contratado. Disse que não de pode afirmar que foi o Executivo que errou, já que não tem base no 

projeto o para isso. Por fim, disse que aprova o projeto. A Vereadora Suzana mencionou que na dúvida, 

pede vistas ao projeto, a fim de que alguém venha explicar o mesmo. O Vereador Mário pediu que o 

Secretário da Fazenda seja convocado para esclarecer os fatos. O Vereador Reinaldo também pediu 

visitas. O Presidente concedeu as vistas solicitadas. Projeto de Lei nº 051/2020 de 02 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. Posto em votação 

foi aprovado pela unanimidade dos presentes. 

 

 EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador  Mário parabenizou o Presidente da Casa pela 
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passagem do seu aniversário. Parabenizou também a administração que está concluindo seu 

mandato. Relatou ter passado pelo interior do Município e admirou-se pela quantidade de obras que 

estão sendo executadas. Informou que muitos poços artesanais foram e ainda estão sendo perfurados, 

visto que essa administração foi a que mais sofreu com a falta de água, em razão da pior seca dos 

últimos anos. Afirmou que vários asfaltamentos foram concluídos ou estão em execução, além 

daqueles que ficarão para ser terminados no próximo mandato. Relatou que a escola foi o grande 

problema desta administração e que o Prefeito foi tratado como se ele fosse o responsável pelos alunos 

serem “ jogados de um lado para o outro”. Afirmou que a culpa foi de quem fez uma escola cara e que 

até hoje não foi concluída por problemas de estruturação e fiscalização. Informou que essa é uma 

verdade que muitos não querem ouvir. Finalizou dizendo que a próxima administração receberá o 

Município em ótimas condições e é somente dar continuidade ao trabalho já efetuado. Desejou sorte 

e um bom trabalho. O Vereador Everaldo informou que a próxima administração deverá  interligar as 

casas e os poços que ainda não tem encanamento. Pediu para que seja dado continuidade ao trabalho 

iniciado. Disse que as obras não são de um prefeito ou de uma administração, são da população e que 

nada apagará os méritos dessa gestão. Pediu que os novos governantes trabalhem para todos. O 

Vereador Douglas tranquilizou os colegas, afirmando que será dado sequência a todos os projetos em 

andamento. Informou  que para ele a eleição já passou e a partir de primeiro irá trabalhar para todos 

os munícipes. Referiu que tem intenção de fazer um trabalho integrado entre o legislativo e o executivo. 

O Vereador Reinaldo destacou que essa foi uma das piores secas da história. Pediu que os munícipes 

utilizem a água com responsabilidade. Enfatizou que a água é um recurso não renovável e que, cada 

um precisa fazer a sua parte, evitando lavar carros e calçadas em época de estiagem. Presidente 

encerrou a sessão informou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2020. 

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 
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_________________________                       _____________________________ 

           Mário F. Winter                                               Douglas Schneider 

 

__________________________                        ___________________________ 

             Everaldo Fuhr                                                   Juliane Hennicka 

 

____________________________                    _____________________________ 

            Kelly T. Baumgarten                                    Suzana Maria Schwendler  

 

_______________________ 

      José Reinaldo Frozi 


