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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

23ª Ata da 7ª Legislatura (2020) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 25 de novembro 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 09 (nove) vereadores eleitos.  

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO: Inexistente 

EXPEDIENTE EXTERNO: Inexistente 

ORADORES INSCRITOS: Não há. 

ORDEM DO DIA: Inexistente. 

 EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Everaldo agradeceu aos eleitores que lhe 

oportunizaram ser reeleito e comprometeu-se em não trocar a legislatura por nenhum cargo e disse 

que se manterá firme nos seus propósitos, que continuará trabalhando com honestidade e caráter, 

sempre pensando no melhor para a população. Agradeceu o reconhecimento ao seu trabalho. O 

Vereador Reinaldo parabenizou o colega Douglas por ter sido eleito Vice-Prefeito. Também agradeceu 

a família e a Deus por ter a oportunidade de trabalhar mais quatro anos no legislativo. Disse que seus 

votos foram conquistados e não precisou de patrocínio e nem pagar pelos votos. Garantiu que nestes 

próximos quatro anos dará o seu melhor ao Município. O Vereador Douglas parabenizou a todos que 

participaram das eleições, tanto aos eleitos quanto aos não eleitos. Disse ter pregado muito durante a 

campanha pela renovação e que isso, de fato, irá existir. Comprometeu-se em trabalhar pelo bem da 

comunidade e fazer as renovações necessárias. Pediu harmonia entre legislativo e executivo para o 

bem do Município. O Vereador Mário agradeceu os 94 votos conquistados, bem como o apoio a família. 

Parabenizou os colegas eleitos e os não eleitos. Disse que nos próximos quatro anos irá honrar os 

votos que lhe foram depositados. Disse que sempre irá votar levando em conta o melhor para o 

Município. Lamentou por alguns fatos ocorridos durante a campanha. Por fim, deixou no ar algumas 

perguntas: 1) O que é uma democracia? 2) Para ter democracia, basta fazer eleições? 3) Para merecer 

o voto, o candidato pode faltar com a verdade? 4) Para conquistar um eleitor, os candidatos devem 

falar bem do seu projeto ou falar mal do projeto dos outros? 5) Aqueles que criticam tudo, será que 

vão fazer melhor? 6) Aqueles que mais brigam para ganhar as eleições, será que não é em benefício 
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próprio? A Vereadora Suzana parabenizou os colegas eleitos. Desejou uma gestão consciente, 

responsável e saudável. Disse que continua acreditando no bem e na honestidade. A Vereadora 

Rogeria também parabenizou os colegas eleitos, assim como aos 76 votos conquistados, os quais não 

lhe permitiram a reeleição, mas se coloca à disposição para o que a comunidade precisar. Pediu que 

o trabalho sempre seja feito em benefício da população. A Vereadora Kelly desejou sucesso aos 

colegas eleitos, parabenizou também a todos que se candidataram a vereador, pois sabe que não é 

um trabalho fácil. Por fim, pediu que lhe fosse apresentado os laudos e análises do poço perfurado no 

Arroio Jaguar. O presidente encerrou a sessão e informou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no 

dia 09 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. 
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