
 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

1ª Ata de Sessão Extraordinária da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

Ata da 1º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Alto Feliz, realizada no dia 12 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: Inexistente  

EXPEDIENTE EXTERNO: Inexistente  

ORADORES INSCRITOS:  Inexistente  

 

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

discussão e votação de 04 (quatro) projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 03/2021 de 

05 de Fevereiro de 2021 (Autoria do Poder Executivo). Depois de lido o projeto, foi solicitado a 

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

discussão. O Vereador  Everaldo, destacou que um dos objetivos da Sessão Extraordinária foi a 

votação do projeto para contratações, substituições e novas contratações, tendo sido fornecido o  

impacto orçamentário em função das novas contratações, o qual informa que, o valor será remanejado 

da pasta das oficinas. Destacou que sejam realizadas as contratações necessárias para atender as 

crianças que são o futuro do nosso Alto Feliz, sendo totalmente favorável ao projeto. O Vereador Mário, 

destacou que não seria necessário a realização da referida sessão, se o projeto não tivesse vindo 

errado, parabenizou todos os Vereadores por se fazerem presentes na Sessão, sendo totalmente 

favorável ao projeto. Vereador Ricardo informou ser favorável ao projeto, mas esclareceu que como a 

dotação orçamentária virá da pasta das oficinas, que as mesmas não caiam no esquecimento, devendo 

serem retomadas quando da liberação. Posto em votação foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei 

nº 004/2021 de 05 de Fevereiro de 2021 (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 seu voto na Comissão foi favorável, mas em plenário 

não será favorável, pois não concorda com a extinção do cargo do médico pediatra, devendo serem 



 

 
Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz 

 
 

 
________________________________________ 

 
Rua Eugênio Kuhn, 300 – Alto Feliz/RS 

 

antes extintos outros cargos como telefonista entre outros. Informou que deveriam ter vindo projetos 

separados, um para cada cargo em extinção, sendo que, votação “casada” não é o correto, por isso 

se abstém de votar. Vereador Reinaldo, relatou ser favorável a extinção do cargo de pedreiro, 

eletricista, mecânico, engenheiro em virtude do baixo salário, sendo que terceirizar é a melhor opção, 

ficou em dúvida com relação ao cargo de médico pediatra, então como líder de bancada solicitou vistas 

ao projeto. O Vereador Everaldo, destacou a preocupação com o cargo de médico pediatra, sendo 

que, atualmente o médico pediatra do Município é por concurso público, ou seja, teve procura pelo 

concurso. Como líder de bancada solicitou vistas. O Vereador Geraldo, informou que o projeto não 

veio em caráter de urgência, e como líder de bancada do PSB solicita vistas. Ainda solicitou que 

alguém do Executivo venha e esclareça melhor a questão do cargo de médico pediatra, e ou seja, 

realizado projetos separados. Portanto, o projeto fica em tramitação na casa, devendo ser votado na 

próxima sessão ordinária. Projeto de Lei nº 06/2021 de 05 de Fevereiro de 2021 (Autoria do Poder 

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

aprovou por unanimidade. Projeto foi posto em discussão. Vereador Mário destacou que foi favorável 

ao projeto na Comissão, mas destacou que apresentou Emenda, para que o mandato coincidisse com 

o mandato do Prefeito, não vendo lógica o mandato de 3 anos com uma recondução. Assim, a Emenda 

apresentada, seria de mandato de 02 anos com  possibilidade de uma recondução. Posto em votação, 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 007/2021 de 05 de Fevereiro de 2021 (Autoria do 

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

aprovou por dois votos favoráveis e um voto contrário. Projeto foi colocado em discussão. Vereador 

Gerador, informou que as crianças estão em situação precária em função da construção da Escola. 

Informou ser lamentável o valor deixado pela administração anterior para a conclusão da Escola. 

Destacou ser favorável a aprovação do projeto. O Vereador Mário, deixou claro na comissão de 

pareceres que o projeto está confuso, e não pode ser aprovado como veio. Deixou claro que tem valor 

disponível para a construção da Escola, devendo o projeto explicar de onde sairão os valores, eis que, 

as contas não fecham. Como líder de bancada do PBT solicitou vistas, bem como explicação do Poder 

Executivo e ou então a divisão do Projeto em dois, sendo um de suplementação e outro especial. O 

Vereador Geraldo, informou que, se a contabilidade informou que é este o valor disponível é o que tem 

para ser empregado. O Vereador Everaldo informou as fontes de onde virão os valores, explicando 

que tem o dinheiro, sendo necessário suplementar e abrir o crédito especial. Solicitou se o valor de R$ 

650.000,00 seria para conclusão total da Escola? Vereador Geraldo informou não saber se seria para 

a conclusão da Escola. Vereadora Ciciane informou que tudo o que for relativo a Educação dever ser 
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aprovado, mas concordou com o colega Mário de que o valor deveria ser mais especifico, se seria para 

a conclusão da Escola, ou para onde será destinado. Acredita que ninguém será contrário ao que for 

para a Educação e para as crianças. O Vereador Ricardo informou que cada prefeito quis uma Escola 

e quem está sofrendo são as crianças. Destacou que enquanto continuarem a pensar de forma 

individual, quem irá sofrer, são os pais e as crianças. Informou que não será contra o projeto. Vereador 

Everaldo destacou que não questiona o valor, que jamais será contra a Escola. Informou que a Escola 

tem que sair, e tem que sair perfeita. Vereador Geraldo, informou que cabe aos vereadores fiscalizarem 

as obras, e não somente reclamarem quando estiver mal feito, tem que ser fiscalizado. O Vereador 

Reinaldo, complementou que está sendo aprovado investimento futuro das nossas crianças. Como 

líder de bancada solicitou vistas ao projeto. Vereador Mário, informou ser totalmente a favor do projeto, 

só solicita ser explicado os valores. Vereadora Janice destacou que o projeto veio para a escola e que 

ainda não está definido, que será outra etapa. Informou que a contadora Cristina, deixou claro que, foi 

apresentado no mesmo projeto pois as emendas tem alocação na mesma ação do governo, sendo 

que, o setor tem ciência de dois decretos, especificando a emenda 13 (Suplementar por Superávit) e 

52 ( Abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro), sendo favorável à aprovação do projeto. 

O Vereador Daniel, informou que certamente a contabilidade analisou de onde estão saindo os valores 

e que deve ter orçamento na parte da engenharia para a apresentação desses valores. Destacou que, 

o projeto deve ser aprovado e que deve ser cobrada futuramente uma prestação de contas. Vereador 

Mário, informou que se manifestou no grupo sobre dúvidas, informando que o projeto deveria ser 

divididos em dois. O Vereador Geraldo informou que o Vereador Mário em momento algum solicitou 

que alguém do executivo viesse para explicar o projeto. O Vereador Ireno, destacou que o Município 

está no ranking de melhor contabilidade e transparência do Estado, reconhecimento as pessoas que 

estão na contabilidade e hoje se questiona o mesmo contador.  Destacou que confia nas pessoas da 

contabilidade. Vereador Ricardo destacou que não foram divulgados o nome das pessoas da 

contabilidade, parabenizou as contadoras Carla e Cristina, que colocaram o Município nesse ranking. 

Informou ser favorável à aprovação do projeto. Vereador Geraldo informou que como Presidente da 

Casa e Líder de bancada do PSB, coloca o projeto em votação, pois não quer ver as crianças mais um 

ano nessa situação. Propôs aos nove vereadores que acompanhem as obras. Projeto foi colocado em 

votação. Vereador Reinaldo retirou seu pedido de vistas e informou não ser contra a Escola. Projeto  

foi aprovado por 08 votos a favor e 01 voto contra. 

Presidente encerrou a Sessão informando que a próxima Sessão Ordinária ocorrerá no 

dia 24 de Fevereiro de 2021. 
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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. 

 

 

__________________________                   ____________________________ 

  Geraldo Fuhr                                                     Janice M. Schneider Zimmer  

      Presidente                        Secretária 

 

_________________________                       _____________________________ 

          Ireno A.dos Reis                                            Ricardo Sérgio  

 

__________________________                        ___________________________ 

            Daniel Geremias Boetcher                                            Everaldo Fuhr  

 

____________________________                    _____________________________ 

                   Mário F. Winter                                                           Ciciane Palavro 

 

_______________________ 

      José Reinaldo Frozi 


