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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

4ª Ata da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 24 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 08 (oito) dos 09 (nove) vereadores 

eleitos. Presidente informou que a Vereadora Janice Maria Schneider Zimmer, por motivos de ordem 

pessoal, não se fará presente na sessão. 

 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

 

EXPEDIENTE INTERNO: Protocolo nº 036/2021- indicação nº 003/2021, do Vereador 

Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos, Protocolo nº 033/2021 – indicação 001/2021, protocolo nº 

034/2021 – indicação 002/2021, protocolo 035/2021 – indicação n 003/2021, do Vereador Geraldo 

Fuhr, protocolo nº 038/2021 – pedido de informações, do Vereador Mário Francisco Winter, Protocolo 

nº 032/2021- Ofício nº 062/2021. 

 

EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício 08/2021, Apreciação do relatório do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) – 5º e 6º Bimestres de 2020 ficará à 

disposição para apreciação dos vereadores.  

 

ORADORES INSCRITOS:  Vereador Mário Winter informou que o Poder Executivo e 

Legislativo são independentes e que suas funções não podem ser confundidas. Indagou que para um 

projeto ser votado deve estar claro e não estar somente baseado na competência das contadoras. 

Destacou que, projeto confuso e baseado em futuros decretos do Prefeito Municipal não podem ser 

aprovados. Destacou que o projeto para liberação de valores para a Escola veio confuso e que solicitou 

vistas como líder de bancada não tendo sido atendido, em decorrência disso se posicionou contrário 

ao projeto, em virtude da sistemática adotada. Deixou claro ser favorável a Escola, mas que, os 

projetos devem vir claros. Informou que não tinha somente o recurso de R$10.000,00, pois o dinheiro 

está disponível, sendo necessário transferir e isto é feito pelo Legislativo. Informou que o presidente 
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tenta induzir o voto e que o mesmo não pode votar somente em caso de empate, além de ter o dever 

de tratar de forma igualitária todos os vereadores e líderes de partido. Informou que o projeto não 

poderia ter sido votado e em virtude disso votou contra em protesto a forma como ocorreu a votação.  

Vereador Geraldo informou que críticas construtivas serão aceitas, mas o valor de R$ 10.000,00 para 

conclusão da Escola é verídico. Referente aos valores do projeto informou não saber de onde sairia a 

totalidade do valor, mas que R$ 436.000,00 é do leilão das máquinas. Destacou que o vereador 

solicitou vistas como líder de bancada do PDT, e este como líder do PSD não quis vistas e o colega 

Reinaldo líder de bancada do PSDB por fim se conscientizou e retirou seu pedido de vistas, sendo o 

projeto colocado em votação. Esclareceu que não induz ninguém ao voto e que cada um vota de 

acordo com a sua consciência. Informou que foi verificar a obra da Rua Gustavo Weissheimer e para 

sua decepção se trata da mesma firma que executou as obras dos asfaltos que apresentaram 

problemas, e que se os colegas quiserem acompanhar, os engenheiros estarão amanhã no local para 

verificar o material que está sendo utilizado. 

 

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. Projeto de Lei nº 04/2021 de 05 

de fevereiro de 2021 (Autoria do Poder Executivo). Parecer já tinha sido fornecido na sessão 

extraordinária, permanecendo o projeto em tramitação por pedido de vistas. Foi convidada a 

procuradora do Município Dra. Janaina Backes para esclarecer as dúvidas dos vereadores referentes 

ao projeto. A procuradora do Município destacou que não se trata de projetos “casados”, esclarecendo 

que não precisa ser criado um projeto de Lei para cada criação e ou extinção de cargo, sendo que, 

cabe e pode o Poder Legislativo apresentar uma emenda modificativa, aditiva ou supressiva. Referente 

ao projeto, esclareceu que a extinção dos cargos,  se deve ao baixo valor, cargos que nunca foram 

ocupados e para possibilitar a contratação de empresa para prestação dos serviços. Esclareceu que 

não é possível contratar uma empresa para prestação de serviços se tem cargo criado. Referente ao 

cargo de médico pediatra, o cargo é para 10 horas semanais e que a administração anterior além de 

ter a médica concursada, tinha contrato de prestação de serviços com uma empresa terceirizada, o 

que não é possível pois tem o mesmo objeto e para que a atual administração possa contratar, primeiro 

deverá se colocar em extinção o cargo, isso significa que, quem está ocupando a vaga não terá 

prejuízo nenhum e que o Executivo poderá contratar empresa para a prestação de serviços. Destacou 

que atualmente a USB conta com somente um médico, pois o outro foi diagnosticado com covid. 

Vereador Everaldo, informou que sua dúvida era justamente  referente ao cargo de médico pediatra, 
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sendo que atualmente temos dois profissionais atendendo, um concursado e outro por contrato.  

Informou que a preocupação é a troca constante de profissional. Vereador Geraldo informou que 

solicitou a resposta por escrito, mas que não obteve. Solicitou se tem concurso em aberto, pois se tem, 

não se pode extinguir o cargo. A procuradora do Município informou que o concurso para pedreiro, 

eletricista, e mecânico são cargos reservas, não sendo aberta vaga. Esclareceu que servidor nomeado, 

continua com todas as vantagens e promoções. Vereador Mário informou que sua rejeição é sobre os 

cargos importantes que são atividades fim do Município, sendo que, a legislação normalmente sugere 

que não sejam extintos. Destacou que o projeto poderia ser dividido em duas partes, mas que o certo 

seria apresentar uma emenda. Informou que se o projeto for colocado em votação será contra, eis que, 

os cargos importantes não deveriam ser extintos. Informou que poderia ser alterado valor e carga 

horária dos cargos ao invés de extingui-los. Vereador  Reinaldo destacou que referente ao médico e 

ao engenheiro, seria caso de reavaliar em vez de extinguir, ver possibilidade de aumentar as 

remunerações. Procuradora do Município informou que pode ser analisado futuramente e que a casa 

pode apresentar ante projeto para criação dos cargos e remuneração. Ainda destacou que nesse ano 

em virtude da Lei de 173/2020 não se pode convocar do concurso, somente pode contratar de forma 

emergencial. Vereador Geraldo agradeceu a presença da Procuradora do Munícipio. Projeto foi posto 

em votação, sendo aprovado por 03 votos a favor e 04 abstenções. Projeto de Lei 08/2021 de 22 de 

Fevereiro de 2021 (Autoria do Poder executivo). Depois de lido o projeto, foi solicitado a decisão da 

Comissão de Pareceres, a qual o aprovou por dois votos favoráveis e um contrário. O Projeto foi posto 

em discussão. Vereador Sérgio, destacou que não está sendo retirado feriado dos servidores e sim o 

ponto facultativo, sendo favorável ao projeto.  Vereador Mário destacou ser contra o projeto, pelo 

motivo de que a Lei tem pendência, eis que, na Lei aprovada consta que poderá o Município convocar 

para serviço extraordinário, devendo ser devidamente remunerado. Destacou que deve ser cumprida 

a Lei e posteriormente sendo sanada a pendência, é favorável a sua extinção, mas nesse momento é 

contrário ao projeto. Vereador Ireno destacou que não se está discutindo a Lei anterior e sim uma 

mudança da Lei anterior, para ter a flexibilização, concedendo ao Executivo a possibilidade de 

administrar da forma que precisa. Destacou que, a convocação para o trabalho nos dias de ponto 

facultativo foi errado, mas que a Lei é exatamente para evitar esse problema. Vereador Everaldo, 

destacou que a aprovação da Lei não terá mais a opção de não trabalhar e receber. Vereador Daniel, 

destacou ser uma questão bem confusa, pois teoricamente deveria sempre ser compensado essas 

horas, pois ponto facultativo não é feriado. Vereador Geraldo  informou ser contrário aos feriadões, 

pois se o agricultor não trabalha, não come. Projeto foi posto em votação, sendo aprovado por 06 votos 
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a favor e 01 abstenção. Projeto de 09/2021 de 22 de Fevereiro de 2021, (Autoria do Poder 

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

aprovou por unanimidade. Projeto foi posto em discussão. Vereador Sérgio pediu explicação referente 

ao projeto a procuradora do Município. Solicitou onde será investido o valor, em quais vias e rodovias. 

Procuradora do Município informou que não sabe informar pois se trata de questão da engenharia, 

mas esclareceu que o projeto foi votado e aprovado no ano passado, mas não foi firmado contrato de 

empréstimo com a FINISA e no orçamento de 2021 não foi incluído, devendo ser feito agora. Vereador 

Sérgio destacou que deveria ser conseguida emenda parlamentar para a realização do asfalto na zona 

rural, eis que, não concorda que seja onerado o contribuinte do IPTU e não tenha contrapartida por 

parte dos munícipes da zona rural. Destacou que não é contra o asfalto. Vereador Geraldo destacou 

que o contrato foi aprovado na gestão anterior, e ele não pode vigorar de um ano para outro. Destacou 

que como se trata de via rural, não tem taxa de contribuição de melhoria. Vereador Mário destacou 

que é favorável ao asfalto, mas questionou se o valor será destinado por Decreto do Prefeito, ou se 

virá para aprovação da Câmara. Destacou ser contrário a Decretos do Prefeito, entendendo que 

deveria ser aprovado pelos representantes da comunidade. Vereador Daniel, informou a Lei nº 1385 e 

1380 já previu que o valor será destinado para a Localidade de Morro das Batatas. Ainda destacou 

que, o valor de ICM que vem das empresas localizadas na Localidade do Morro das Batatas em 5 anos 

irá pagar o valor do empréstimo, ou seja, depois desse período o ICM dessa localidade poderá ser 

investido em outra localidade. Informou ser favorável a aprovação do projeto. Vereador Sérgio 

destacou ser injusto com as pessoas da localidade central, sendo contrário ao projeto. Vereador 

Everaldo destacou que esse projeto já foi aprovado, sendo necessário ser aberto o crédito novamente. 

Esclareceu que na zona rural não tem a cobrança de taxa de melhoria, e que respeita a opinião de 

cada um. Por fim, informou ser favorável ao projeto. Vereador Reinaldo informou que esse projeto 

entrou no ano passado. Destacou que a contribuição de melhoria não é municipal e sim Federal e é 

para área urbana, sendo que, metade do valor o contribuinte paga e a outra metade a Prefeitura. 

Informou ser favorável ao projeto. Vereador Geraldo destacou a importância do asfalto na comunidade 

do Morro das Batatas em virtude do trânsito de carretas. Por fim destacou que cada um tem a sua 

opinião. Projeto foi posto em votação, sendo aprovado por 06 votos a favor e 01 contra.  Projeto de 

02/2021 de 22 de Fevereiro de 2021, (Autoria do Poder Legislativo). Depois de lido o projeto, foi 

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

em discussão. Vereador Mário informou ser uma solicitação da comunidade em virtude da necessidade 

de ter a oficialização do nome da Rua para Localização dos órgãos como correio, RGE etc. Vereador 
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Daniel destacou a necessidade da oficialização do nome da Rua, em virtude dos conflitos nos 

endereços constantes junto aos cadastros da Prefeitura com os que constam junto a RGE. Destacou 

que deve ser dado nome a todas as Ruas, devendo ser realizado levantado para que cada Rua do 

Município tenha denominação e delimitação dos Bairros em virtude dos conflitos nas informações 

constantes  junto a Prefeitura e a RGE. Projeto foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Ireno comunicou que no próximo dia 08 de Março, 

a Imobras estará completando 20 anos no Município de Alto Feliz. Destacou a importância que a 

empresa tem para o Município, informando que nesses 20 anos a empresa teve um valor adicionado 

somado de R$ 144 milhões, trazendo para o Município, o valor de ICM de R$ 4 milhões e 500 mil reais, 

contando com 119 funcionários. Salientou que a empresa começou no Município no prédio da 

incubadora que conta com 50 metros quadrados. Destacou a importância de serem construídas 

incubadoras no Município e ser proporcionado aos munícipes cursos de empreendedorismo. Destacou 

a quantidade de produtores de mudas no Município. Informou que o Município precisa discutir plano 

estratégico. Informou que o Município necessita trabalhar com planejamento, unindo vereadores, 

executivo, empreendedores, para fazer o Município crescer e progredir. Vereadora Ciciane destacou 

que não se expressou de forma correta na última sessão, esclarecendo ser totalmente a favor da 

Escola. Destacou que os agricultores precisam se sentir motivados. Informou que de fato a Rua Pedro 

Fetter se encontra obstruída, solicitando sejam tomadas as devidas providências para a solução do 

problema. Referente a roçada dos terrenos baldios, informou ser necessário, e que sejam tomadas 

providências pelo Executivo, mas que cada proprietário cuide da manutenção de sua propriedade. 

Vereador Sérgio informou que não é contra o asfalto do Morro das Batatas. Concordou com as 

colocações do vereador Ireno. Destacou que o grupo é composto de 09 pessoas, cada um de uma 

área. Destacou que o município não se desenvolveu como os demais Municípios. Solicitou que o 

asfalto em frente à sua casa seja analisado, eis que, é de péssima qualidade. Vereador Reinaldo 

informou que o Município conta com mais de 30 produtores de mudas e que conta também com 

diversas propriedades de produção de uvas. Destacou ser necessário a união de forças e valorizar os 

inúmeros produtores do Município. Solicitou que a comunidade se cuide e que sejam seguidos os 

protocolos de distanciamento social. Solicitou informações referente a vacinação e cadastro do gado. 

Vereador Daniel destacou que está em contato com a secretaria agricultura do Estado, referente a 

expedição de GTA no Município, mas que ainda não pode ser emitido. Informou que o GTA pode ser 

emitido em qualquer posto, mas que a regional responsável é Farroupilha.  Informou que faz parte do 
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Conselho (COE) e que a semana está bem complicada com o aumento de casos de Covid-19. Solicitou 

que a comunidade respeite as regras de distanciamento social. Parabenizou Ireno pelo aniversário da 

Imobras. Destacou também o sucesso das empresas Dom Guerino e do Concretos Stein. Vereador 

Everaldo, destacou a limpeza realizada junto as valetas de São Pedro, mas solicitou que fossem 

recolocados os sinalizados que foram retirados por motivo de segurança. Pediu que ao invés de ser 

passado veneno na parada de ônibus fosse realizada a roçada, eis que, a comunidade reclamou do 

forte cheio do veneno. Informou que esteve na obra da escola antes sessão e que ficará muito bonito. 

Referente ao asfalto informou que qualquer anormalidade deve ser averiguada e resolvida. Solicitou 

que os colegas mantenham o foco e que as discussões sejam em cima dos projetos. Vereador Mário 

agradeceu aprovação do projeto. Destacou que os problemas do asfalto devem ser cobrados das 

empresas que executam a obra, pois tem contrato e eles tem responsabilidade de realizar o serviço 

bem feito. Parabenizou a localidade de Morro das Batatas pela aprovação do projeto do asfalto, a 

empresa Imobras pelo empreendimento e todos os demais produtores  do Município. O Vereador 

Geraldo, destacou a importância do vereador Ricardo deixar claro que não é contra ao asfalto da 

localidade de Morro das Batatas. Destacou a capacidade dos nove vereadores que compõem a casa 

Legislativa e do ótimo trabalho que será realizado.  Deixou claro que na casa legislativa se discute 

projetos, cada um expondo seu ponto de vista. Solicitou respeito por parte dos Secretários nomeados 

pelo Prefeito, e que seja realizado ofício para a utilização da sala. Agradeceu o atendimento aos 

serviços solicitados. Por fim destacou que o Poço de São Pedro conta com água potável, estando em 

perfeitas condições de uso, e, que infelizmente o poço de Arroio Jaguar não está funcionando.   

Presidente encerrou a sessão informou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 10 de 

Março de 2021, às 19 horas. 

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 
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_________________________                       _____________________________ 

          Ireno A. dos Reis                                            Ricardo Sérgio  

 

__________________________                        ___________________________ 

            Daniel Geremias Boetcher                                            Everaldo Fuhr  

 

 

____________________________                    _____________________________ 

            Mário F. Winter                                                     Ciciane Palavro 

 

_______________________ 

      José Reinaldo Frozi 


