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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

14ª Ata da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

 

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

realizada no dia 25 de Agosto 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: Projeto  de Lei nº 05 do Poder Legislativo foi retirado de pauta. 

Protocolo nº 0196/2021- pedido de informações nº07/2021 – vereador Mário Francisco Wintter. O 

pedido de informações foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  

 

 

EXPEDIENTE EXTERNO:  Protocolo nº 0191/2021– ofício nº 190/2021 do Poder 

Executivo.  

 

ORADORES INSCRITOS:  Vereador Geraldo Fuhr, esclareceu que as sessões da 

Câmara são transmitidas pelo facebook e que sempre existirá críticas e elogios, cabendo aos 

vereadores saber recebê-las. Informou que as dúvidas referentes aos serviços prestados pelo 

Munícipio devem ser solicitadas diretamente aos secretários responsáveis, evitando equivoco nas 

informações. Esclareceu que a Secretaria de Saúde também realizada o transporte para consultas e 

exames particulares, desde que tenha transporte de pacientes do SUS para o local e desde que tenha 

lugar na van. Destacou que a Secretária da Saúde esta a disposição para prestar todos os 

esclarecimentos. Informou que a Câmara cedeu salas para o Poder Executivo, sendo que a 

responsabilidade pela segurança e pela manutenção é do Executivo. Salientou a notícia do Deputado 

Vilmar Zanchin, de que será realizado perfuração de poço artesiano na localidade de Morro Gaúcho, 

com início previsto ainda para esse ano. Referente a empresa que realiza a troca das lâmpadas 

queimadas, informou que o caminhão estava parado por duas horas e que entrou em contato com o 

vice-prefeito sobre a forma de pagamento, sendo informado de que se o caminhão está parado não é 

pago. Informou que irá averiguar e fiscalizar os trabalhos realizados por essa empresa. 

ORDEM DO DIA:  Verificado o quórum, passou-se para a ordem do dia, que consiste na 
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discussão e votação de 03 (três) projetos de Lei do Poder Executivo Projeto de Lei nº 051/2021 de 

23 de agosto de 2021 (Autoria do Poder Executivo). Depois de lido o projeto, foi solicitado a decisão 

da Comissão de Pareceres, a qual foi aprovado por unanimidade. Projeto foi posto em discussão. 

Vereador Mário, destacou que o conselho municipal de turismo foi instituído no início de 2017, no 

início da gestão anterior, tendo sido criado o regimento interno. Esclareceu que na época o recurso 

era muito pouco não sendo possível investir no turismo, mas que foi realizada o plantio de flores em 

toda Rua Central do Município. Destacou que foi organizada no turismo a primeira caminhada oficial 

do Município que foi realizada juntamente com a Alto Fest, com a participação de mais de 100 pessoas. 

Informou que faltou criar o plano municipal do turismo, que é o que está sendo apreciado hoje. Informou 

ser favorável ao projeto. Vereador Sérgio, destacou que o conselho foi criado em 2017, e que foi 

realizada somente uma caminhada e que agora está sendo criada o plano de turismo.  Informou que, 

no final de semana, participou da festa no Município de Ivoti, simples e sem custo. Destacou que a 

caminhada e o ciclismo estão em alta e que não é necessário grande investimento e sim vontade das 

pessoas. Informou que o plano de turismo deve ser colocado em prática, sendo favorável ao projeto. 

Vereadora Janice, informou que o Município tem um grande potencial turístico e que certamente será 

realizado investimento na colocação de placas no interior para melhor identificação dos locais de 

caminhada, trilha e rotas ciclísticas. Informou ser favorável ao projeto. Projeto foi posto em votação 

sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 052/2021 de 23 de agosto de 2021 (Autoria do 

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

foi aprovado por unanimidade. Projeto foi posto em discussão. Vereador Geraldo, informou não ser 

contrário a modernização do sistema que se faz necessário, mas que está preocupado com a 

quantidade de projetos de abertura de crédito suplementar. Projeto foi colocado em votação sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 053/2021 de 23 de agosto de 2021 (Autoria do Poder 

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

aprovado por unanimidade. Projeto foi posto em discussão. Projeto foi posto em votação sendo 

aprovado por unanimidade. 

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Mário, parabenizou o Município de Feliz, pelo 

excelente trabalho realizado na vacinação da COVID-19, tendo ficado em 2º lugar no Estado e recebido 

o prêmio de R$ 50.000,00. Destacou que conforme informado pelo presidente, a parte debaixo da 

Câmara foi cedida por escrito ao Poder Executivo e que o mesmo ocorreu após a cobrança realizada. 

Informou que está cedido e que legalmente está tudo certo. Destacou que foi visitar as obras da escola, 

e que em 30 (trinta) dias a obra deve estar concluída, informando ser necessária a organização do 

Município para que os alunos possam ocupar as instalações e ter uma Escola de qualidade. Mencionou 
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ser uma pena a construção da Escola de primeiro mundo, e que agora esta estragando a vista da 

Escola Nova, bem como o valor que terá ser investido para que as instalações possam ser utilizadas. 

Recordou a morte do presidente Getúlio Vargas, ocorrido na data de 24 de agosto. Parabenizou todos 

os soldados do Brasil, pelo dia do soldado, destacando que o principal soldado foi Duque de Caxias. 

Destacou que além de militar, Duque de Caxias foi deputado estadual do Maranhão, presidente como 

era chamado na época, atualmente denominado de governador, do  Maranhão e do Rio Grande do 

Sul, foi vice-governador de São Paulo, senador do Rio Grande do Sul, também foi ministro de guerra, 

veio a falecer em 07 de maio de 1880, no Rio de Janeiro. Vereador Ricardo, homenageou todos os 

colegas soldados, destacando que aprendeu muito no exército e na Brigada Militar. Mencionou a perda 

de muitos soldados em decorrência da pandemia. Informou que na noite passada colegas estavam na 

chuva em busca de um meliante na barranca do Rio. Ressaltou o caso isolado ocorrido em Torres e a 

postura adotada pela mídia que fala bem de “vagabundo” e maltrata o militar. Salientou que, o militar 

cumpre regras e tem suas virtudes, mas que, muitas vezes são condenados por fatos isolados que 

acontecem. Informou que a Câmara tem um site onde se encontram todas as atividades desenvolvidas 

pelos vereadores e que se encontra desatualizado. Solicitou que o presidente pense na contratação 

de uma secretária considerando o atestado da assessora e que muitas tarefas por ela desempenhadas 

não são de assessora. Mencionou que mesmo com alteração da carga horária da assessora na 

segunda feira, na semana passada a mesma ficou até as 20 e 30 preocupada com o andamento da 

sessão, sendo necessária a contratação de um secretário. Destacou que a publicação no facebook 

referente as duas latas de cerveja deixadas na praça da prefeitura, teve uma repercussão muito pior, 

do que o ato em si, em virtude dos comentários gerados. Mencionou que seria importante a colocação 

na praça de prefeitura de bebedouros com água gelada e quente, incentivando a comunidade a 

aproveitar o espaço. Vereador Ireno, parabenizou pelo projeto do Plano Municipal de Turismo e pelas 

pessoas que estão trabalhando sem remuneração. Destacou o triste fato ocorrido na Alto Fest, onde 

a cervejaria do Município não pode vender o chopp, tendo a municipalidade buscado chopp de fora 

para ser comercializado no evento. Informou que ficou extremamente chateado com a situação e que 

adquiriu chopp da cervejaria do município para o pessoal  que estava trabalhando no Estande de sua 

empresa. E referente ao comentário do presidente sobre os créditos suplementares, informou que a 

questão do orçamento é muito complicada de ser acertado e que os projetos de créditos suplementar 

sempre existirão. Vereador Reinaldo, destacou o esclarecimento do presidente sobre o transporte 

pela Secretaria da Saúde das consultas particulares, mas informou que, a marcação das consultas 

deveria ser agendada pela USB para auxiliar a comunidade e facilitar na organização do transporte. 

Informou que no final de semana a Localidade de Morro Belo ficou sem água e que sempre realizava 

o controle da localidade, bem como passava o consumo diário de água para o vice 
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prefeito, mas que foi surpreendido a mais ou menos um mês com a colocação de cadeado, não tendo 

mais acesso, e não tendo mais como auxiliar. Se colocou a disposição para auxiliar nessa questão. 

Destacou que falou com o vice prefeito e que foi informado que foi colocado cadeado por questão de 

segurança. Salientou que sua indicação referente a colocação de redutores de velocidade no 

cruzamento da Rua Gustavo Weissheimer com a Rua Morro Belo até o momento não foi atendida, 

solicitando que seja analisada uma solução a fim de se evitar acidentes no local. Vereador Everaldo, 

comentou sobre o concurso da máscara da fiscalista, informando que, a votação se encontra aberta 

no site da prefeitura, convidando todos a votarem e prestigiarem o trabalho realizado pelas crianças. 

Referente a sua fala da sessão anterior, esclareceu que, quando realizou a reforma na Câmara de 

Vereadores devolveu no final do ano para o Executivo o valor de R$ 114.996,00, destacando que não 

tem poder para investir esse valor em outros setores. Salientou que está acostumado a críticas e as 

aceita, mas que, não admite comentários de cunho político na página da Câmara, destacando que, 

utiliza sua fala para enviar aos deputados, a fim de trazer mais recursos ao Município, e que  com 

esses comentários infelizmente prejudicam a vinda de mais recursos, repudiando o comentário 

ocorrido no decorrer de sua fala como orador na última sessão. Ainda, informou que, na página 

pessoal, cada um pode colocar o comentário que quiser, mas na página da Câmara não. Destacou 

que no Município de Feliz, antes do início da sessão consta que comentário de cunho político não 

serão aceitos e serão excluídos. Informou que os administrados da página também deveriam colocar 

esse aviso. Vereadora Ciciane, parabenizou todos os soldados pelo seu dia, pela dedicação para com 

a comunidade, solicitando que continuem em sua missão. Vereadora Janice, parabenizou o colega 

Ricardo pelo trabalho realizado, e pela dedicação de todos os soldados. Agradeceu a presença dos 

soldados na escola do Arroio Alegre, destacando os ensinamentos adquiridos. Vereador Jair, 

agradeceu a resposta ao seu pedido de informações. Esclareceu que o controle interno deve estar na 

Prefeitura, segunda de manhã e sexta de tarde e que entrará com pedido de alteração de horário. 

Referente ao comentário do colega Mário sobre a escola, informou que acompanha as obras de perto 

e que de fato está ficando muito bonita.  Destacou que estranhou o comentário do colega Mário 

referente a escola com problemas, eis que, a mesma administração que emitiu laudo das condições 

da obra, depois mudou o laudo e que no seu entender se a obra está condenada deve ser demolida. 

Vereador Geraldo, informou que seguidamente vai à escola acompanhar o andamento das obras e o 

que mais estragou a escola “condenada” foram os 4 anos de abandono. Destacou que a empresa 

ganhadora da licitação, irá começar o trabalho e dar andamento a reforma. Referente ao comentário 

do Ricardo sobre a contratação de uma secretária para a Câmara, informou que a alguns anos, tinha 

o cargo sim, mas que depois foi extinguido e que as funções passaram a ser exercidas pela assessora 

jurídica. Informou que a assessora da Câmara esteve uns dias afastada, mas que se colocou  




