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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

3ª Ata da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 10 de Fevereiro de 2021, às 19h horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, 

presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o exercício de 2021. 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: Protocolo nº 018/2021 - Ofício nº 01/2021 Emater,  Protocolo 

nº 020/2021- indicação nº 001/2021, protocolo nº 021/2021 - indicação 002/2021, protocolo nº 

022/2021 - indicação 003/2021, do Vereador José Reinaldo Frozi, protocolo nº 0023/2021 - indicação 

03/2021, protocolo nº 024/2021- pedido de informações nº 01/2021, protocolo nº 025 - pedido de 

informações nº 02/2021, do Vereador Mário Francisco Winter, protocolo nº 026/2021- indicação nº 

02/2021, Vereadora Ciciane Palavro. 

 

EXPEDIENTE EXTERNO: Protocolo nº 010/2021- Ofício nº 1361/2020/REGOVCX (Caixa 

Econômica Federal), Protocolo nº 09/2021 – Ofício nº 0058/2021/REGOVCX (Caixa Econômica 

Federal), Protocolo nº 011/2021 – Ofício nº 0754/2020/REGOVCX (Caixa Econômica Federal). 

 

ORADORES INSCRITOS:  A Vereadora Ciciane explicou sobre sua indicação para 

alterar a Lei que concede incentivos à produção rural referente às mudas frutíferas, possibilitando que 

cada agricultor possa realizar a compra das mudas, e posteriormente apresente a nota fiscal na 

Administratação para receber o percentual devido. Solicitou que o Executivo analise de forma rápida 

a indicação, a fim de que os agricultores possam ser beneficiados com essa alteração. O Vereador 

Ricardo abordou a questão da segurança, ressaltando que nosso Município conta com cinco policiais 

lotados mas que muitas vezes não tem efetivo. Solicitou que o Presidente da casa faça uma comissão 

envolvendo os Municípios de Alto Feliz, Vale Real, Linha Nova, e São Vendelino, com a finalidade de 

buscar efetivo para os Municípios, considerando que esse é o momento em virtude do término da 

operação Golfinho e do concurso público. Referente ao Sistema de Videomonitoramento  informou que 

se de fato estivesse funcionando poderia ter sido utilizado no caso do furto no Cemitério Evangélico, 

eis que, tem uma câmera bem em frente. Destacou que no projeto do Videomonitoramento foram 
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colocados dois postes de  fibra baixo,  sendo que, poderia ser sido colocado somente um posto de 

concreto e mais alto e que as câmeras devem ser de 360 graus  e não fixas, que as imagens não 

podem ficar com a empresa, e sim com a Brigada Militar que faz o monitoramento, e que deve contar 

com no mínimo 30 (trinta) dias de armazenamento. Questionou o motivo de o projeto ter sido colocado 

no final do ano, e o porquê de as câmeras de videomonitoramento não estarem em uso. Ainda, 

destacou que as câmeras não são do Município, são em comodato. Destacou que em virtude de erros 

no projeto, e preocupado com a questão, juntamente com o Prefeito e Vice Prefeito, convidou o capitão 

Susin para uma reunião, tendo o mesmo informado que do material comprado alguma coisa poderá 

ser utilizada, mas muita coisa não. Deixou claro que não é contra a criação do Corpo Voluntários de 

Bombeiros de Alto Feliz, mas da forma como foi feita se encontra ilegal. Informou que o Projeto de Lei 

nº 28, criou no Município, o serviço civil e auxiliar de combate ao fogo e prevenção de incêndios,  que 

poderá estar estruturado através do departamento municipal com recursos e servidores municipais  

regulamentado pelo decreto. Destacou ainda que, o projeto de Lei nº 28/2020 autorizou que pudesse 

ter o Corpo de Bombeiros Voluntários, mas  que o projeto de Lei nº 29/2020, dispõe sobre a 

organização e instalação de serviços auxiliares, ficando reconhecida a Constituição da Associação de 

Bombeiros voluntários de Alto Feliz,  portanto  se trata de uma Associação. Solicitou que o Presidente 

da Associação de Bombeiros Voluntários de Alto Feliz, venha conversar com os vereadores. Destacou 

os exemplos dos Municípios de São Vendelino e Feliz. Solicitou que o Presidente da Associação de 

Bombeiros, procure os Vereadores para conversar, destacando que tem todas as informações 

necessárias para a criação dos Bombeiros Voluntários. Destacou ainda, que o espaço que está sendo 

utilizado pela Associação, é do Poder Público e que não existe contrato de decência.  Por fim, 

parabenizou o setor de obras pelo trabalho na prevenção de acidentes, com a realização da 

limpeza/roçada ao longo da estrada de São Pedro. Vereador Geraldo, destacou as várias indicações 

apresentadas pelos colegas. Informou ser uma pena que em 4 anos, não tenha sido realizado o 

conserto dos buracos existente na estrada do Morro Belo, indicação do Vereador Reinaldo Frozi. 

Destacou as colocações do vereador Mário referente a cuidar o patrimônio público, destacando o 

estado lastimável do Ginásio do Arroio Jaguar, das divisórias da Prefeitura que se encontram  jogadas 

ao ar livre, do sumiço de fios da Bomba de água no ETA.  Ainda destacou o Projeto de  abertura de 

crédito complementar para a construção da Escola, informando que o ex-chefe do Poder Executivo 

deixou o valor de R$ 10.000,00 para a conclusão. Mencionou a notificação recebida referente a 

processo existente de cobrança de uma obra realizada junto a Câmara de Vereadores. Comentou a 

indicação da Vereadora Ciciane para alterar a Lei de Incentivo ao produtor rural. Ainda, destacou a 
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necessidade de Reformulação do Regimento Interno da casa, e a existência de mais de 30 protocolos 

de água não realizados que não são de agora, são de agosto e Setembro do ano passado.  

 

ORDEM DO DIA:  Verificado o quórum, o Presidente informou que os projetos enviados 

pelo Poder Executivo não serão votados em virtude de erros, e que será realizada Sessão 

Extraordinária para votação dos mesmos, a qual ocorrerá na Sexta-Feira dia 12 de Fevereiro de 2021. 

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Everaldo destacou que apresentou indicação de 

interesse público na última sessão, que não lhe beneficiaria diretamente, eis que, mora no interior e 

não paga IPTU mas  que beneficiaria boa parte da população, e  que juridicamente seria possível não 

reajustar o valor do IPTU, por causa da Lei Federal 173/2020, tanto que, o Município de Feliz, fez. 

Destacou que o colega Daniel informou ser favorável ao projeto de isenção do aumento IPTU, 

questionando o motivo de não ter sido revogado o Decreto. Informou que somente publicou sua 

indicação nos meios de comunicação, em virtude de não ter tido transmissão, tendo recebido inúmeros 

elogios, e apenas uma crítica  e que ao verificar soube que  essa pessoa teve aumento de 55%, então  

não faria diferença para ela arcar com o aumento de 4,5%  de IPTU. Destacou que pode ser trazido a 

lista dos  CCs e FGs  para ser analisada no começo e no final do ano. Ainda destacou que não bastando 

o Decreto de aumento do IPTU, teve acréscimo de 6% na taxa de água. Elogio o serviço realizado na 

Estrada de São Pedro (valetas) e cobrou a realização da limpeza na VRS sentido Feliz, eis que tem 

acordo com DAER, e o serviço poder ser executado pela administração. Vereador Mário, comunicou 

que a comissão de pareceres ficou espantada com a má qualidade dos projetos, e, que já tinha decido 

que não iria votar nenhum dos projetos da forma como vieram, mesmo que fosse o único contrário. 

Destacou que a comissão não irá aceitar projetos que venham má redigidos e fora do prazo, devendo 

ficar claro que será exigido o certo. Referente aos ofícios, destacou que a criação do museu, não é 

para hoje ou amanhã, mas  que esse é o momento pois no setor de patrimônio esta sendo realizada 

uma limpa,  e que os  itens antigos, peças com 30, 40 anos, como  por exemplo banco escolar, 

computadores, telefones, relógio ponto,  pode ser utilizado para a criação do Museu. Destacou a 

apresentação da relação de CCs e FGs, para poder comparar daqui a 04 anos, e avaliar se a 

administração foi boa ou não. E por fim destacou o outro encaminhamento, referente a aplicação da 

vacina, pois todos estão interessados em saber quais são os critérios e como está sendo realizada a 

vacinação. Parabenizou novamente a Malharia pela segunda doação de máscaras. Informou que 

recebeu denúncia referente a existência de lixo tóxico no Posto de Saúde, solicitando sejam tomadas 
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as devidas providências. Ainda, destacou o aumento do IPTU, da taxa de lixo, da taxa de água, 

informando ser um erro, solicitando a revogação dos Decretos. Por fim, solicitou que o Presidente se 

posicione no tocante aos Decretos de aumento de IPTU, taxas de lixo, água. Vereador Geraldo, em 

resposta ao questionamento do Vereador Mário, informou que se o Decreto viesse para aprovação da 

Casa seria contra, pois vai pelo correto. Solicitou a informação de quantos CCs tinha em agosto de 

2020 e agora, para fazer uma comparação de números e valores. Informou que irá trazer informações 

de funcionários que cobraram férias e que a atual administração teve que pegar. Vereador Reinaldo, 

informou que esteve no interior, e por isso entrou com a indicação da roçada, sinalização da cascata 

e colocação de lixeiras. Destacou a sua indicação  para colocação de quebra molas e ou outros 

redutores de velocidade na Estrada do Morro Belo, destacando ser contra a colocação de quebra mola, 

mas que faz-se necessário alguma providência no local em virtude da alta velocidade. Também sendo 

necessária a colocação de sinalização, redutores de velocidade, no cruzamento da Rua Gustavo 

Weissheimer e Estrada Morro Belo. Destacou o conserto dos buracos em frente a casa Thiago e do 

Nestor, situação que vem de mais tempo, solicitando seja realizado, para segurança das pessoas. 

Ressaltou a indicação da Vereadores Ciciane, e do fato de muitas vezes as mudas serem de má 

qualidade, eis que, já vem desidratadas e não conseguem mais se desenvolver. Destacou que, vende 

mudas para o Vale Real, e ali os agricultores compram as mudas e apresentam na Prefeitura a nota 

fiscal e recebem o bônus em cima da compra realizada, sendo que, poderá funcionar aqui também. 

Por fim destacou que foi realizada a manutenção da Rua Vila Sucesso, mas que não foi realizada a 

limpeza das valetas, solicitando seja concluído o serviço. Vereadora Janice, destacou as indicações 

realizadas pelos colegas e informou que também irá realizar indicações, mas no momento oportuno. 

Destacou que os protocolos estão funcionando e que podem procurar as secretárias que estão 

realizando e atendendo a todos dentro do possível. Referente a Saúde, informou que a questão das 

vacinas está sendo especificado na mídia, sendo anunciado os grupos que estão sendo vacinados. 

Informou que tiveram formação com o enfermeiro Rafael, o qual os orientou e tentou tranquiliza-los 

para o retorno das aulas. Ainda, informou que iniciou seu trabalho na Escola João Batista e que está 

sendo realizada a revitalização da Escola (pintura do prédio – parte de cima), e que os ares 

condicionados que estavam guardados para serem utilizados na Escola nova, foram instalados nas 

salas de aula e já foram utilizados. Agradeceu a doação de máscaras realizada pela Malharia Anselmi, 

informando que os funcionários já estão utilizando e que os alunos irão receber no retorno das aulas. 

Por fim destacou que é momento de conhecer as leis, as necessidades da comunidade e que, no 

tocante aos impostos caso não seja revogado o Decreto do aumento, que, seja utilizado em prol da 
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comunidade. Vereador Ricardo, mencionou que enviou ofício para as secretaria  da saúde e das obras 

com o intuito de analisar e em cima das informações, propor a criação e ou alteração de Lei. Para a 

Saúde solicitou o exame mais utilizado nos últimos 05 anos e para as Obras a questão de brita, em 

2016, os três exames mais utilizados pela comunidade geraram um gasto de R$ 33.900,00 e no mesmo 

período foi gasto com brita o valor de  R$ 55.000,00, já os exames utilizados em 2020  tiveram um 

custo de R$ 61.500,00, e, em brita foi gasto no ano de 2020 o valor de R$ 357.000,00. Solicitou que a 

partir da segunda sessão de março compareçam nesta casa um ou dois Secretários por vez, para 

informarem como receberam a secretária e o que ele tem de projeto. Destacou que se o 

videomonitoramento estivesse funcionando poderia ter auxílio na resolução dos furtos nos cemitérios. 

Questionou os boatos de que subiram 08 celulares do Município, e que 02 funcionários públicos, não 

tiraram férias e foram indenizados. Destacou a questão da segurança, dos quebras molas irregulares 

no Município, e da irresponsabilidade de pais em transportar filhos no colo e no banco da frente. 

Informou a existência de realização de obra de forma irregular, tendo solicitado ao vice prefeito que 

conversasse com o proprietário a fim de que o mesmo se adequasse à Lei. Abordou a questão da 

cobrança de taxa de água,  destacando a existência da Lei nº 600/2005, sendo que, alguns prédios do 

Município contam com apenas um relógio, enquanto que outros prédios tem um relógio para cada 

unidade consumidora e é cobrada uma taxa para cada unidade consumidora, sendo  necessária a 

alteração da lei, a fim de que cada um pague o que for correto. Ainda, destacou os problemas de 

sinalização da Rua Gustavo Weisshemier, entrada Nova Alemanha com Arroio Jaguar entre outros 

pontos, onde devem ser realizadas obras de sinalização e ou colocação de redutores de velocidade. 

Vereador Daniel, falou sobre as câmeras de videomonitoramento, tendo esclarecido que somente 

participou de uma parte da licitação referente ao comodato e a instalação das câmeras. Informou que 

esse projeto foi fracionado em 3 partes, elétrica, transporte de imagens e câmeras. Destacou que ficou 

decepcionado com o sistema de câmeras existente no plenário, eis que, não foi possível recuperar as 

imagens pois as câmeras estavam penduradas atrás dos armários, e ou não estavam funcionando.  

Sobre a Revogação do Decreto do aumento do IPTU informou que se posicionou favorável, mas como 

já estava tudo  em andamento, com  o sistema atualizado, carnês impressos, conversou com fiscal 

tributário, e realizaram um cálculo, sendo constatado que o aumento proposto não  terá grande impacto 

financeiro, além de ficar tecnicamente muito complicado a revogação nesse momento, eis que, 

inclusive muito contribuintes já efetivaram o pagamento. Sugeriu que no próximo ano venha projeto 

para a Câmara. Referente as lixeiras, localizadas na saída da Rua Joao Freiberger, informou que se 

trata de um cano de concreto, sendo que muitas vezes permanece lixo por várias dias o que acaba 
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causando o mal cheiro. Salientou que devem ser colocadas lixeiras na cascata, mas que deve ser 

providenciada a coleta do material a fim de se evitar o mal cheiro. Destacou a indicação da Vereadora 

Ciciane, informando que o bônus do agricultor foi criado em 2009 e aperfeiçoado em 2017 e que deve 

ser melhorado, mas que esse ano deve ser observada a Lei de Congelamento de Gastos. Na questão 

da vacinação, informou ser presidente do comitê e que o enfermeiro explicou o procedimento que está 

sendo adotado, estando sendo seguidas as regras do estado, e que as informações da vacinação 

estão sendo divulgadas no facebook da prefeitura. Informou ser contra os quebra-molas em qualquer 

lugar, sendo favorável a educação e ou possibilidade de criação de JARI para multar o pessoal que 

não respeita os limites de velocidade.  Destacou que em frente ao Colégio Assunção e na estrada 

Morro Belo talvez seja necessário colocação de quebra-molas. Vereador Geraldo destacou o número 

de protocolos, bem como a falta de maquinário, informando que em 2016, o setor de obras contava 

com 6 retroescavadeira, uma JCB semi-nova, e que hoje tem somente 3 retros, além de inúmeros 

equipamentos estragados. Destacou que70% da arrecadação vem da agricultura e que setor deve ser 

atendido.  Informou que será realizada Sessão Extraordinária dia 12 de fevereiro de 2021, e que os 

vereadores serão convocados na quinta-feira. 

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, pela 1º Secretária e demais Vereadores. 

 

__________________________                   ____________________________ 

  Geraldo Fuhr                                                         Janice M.  Schneider Zimmer  

      Presidente                             Secretária 

 

_________________________                       _____________________________ 

          Ireno A. dos Reis                                            Ricardo Sérgio  

 

__________________________                        ___________________________ 

            Daniel Geremias Boetcher                                            Everaldo Fuhr  
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____________________________                    _____________________________ 

            Mário F. Winter                                                     Ciciane Palavro 

 

_______________________ 

      José Reinaldo Frozi 


