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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

1ª Ata da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 13 de Janeiro 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:  O Vereador Geraldo Fuhr, agradeceu aos votos recebidos, 

destacando que irá trabalhar em prol de todos os munícipes. Relatou os diversos problemas com a 

água e que foram tomadas providências para amenizar a situação e atender a população. O Vereador 

Sérgio Ricardo agradeceu a todos eleitores que elegeram os 9 vereadores. Destacou a iniciativa da 

Prefeitura Municipal em homenagear os munícipes que faleceram, solicitando seja mantida essa 

iniciativa. Prestou condolências à família do senhor Bruno Hasstenteufel, e à família do menino 

Anthony Guilherme Duarte Farias,  que infelizmente acabou falecendo em decorrência da Sindrome 

Multissistêmica Pediátrica (SIM-P). Solicitou que os colegas esqueçam o que passou, e que 

trabalharem em benefício da comunidade, objetivando o desenvolvimento do Município e pensando 

principalmente nas crianças que são o futuro. Destacou que serão apreciados e votados todos os 

projetos, e, o que não for bom para o Município será rejeitado. Lembrou que dificuldades existem, e 

que daqui um mês ou dois estará começando a pedir explicação, eis que, o momento é aguardo, de 

espera, de verificar como está a situação e depois cobrar, pois a comunidade tem direito de saber.  

ORDEM DO DIA: Inexistente. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador Ireno informou estar honrado em retornar a 

casa. Explicou brevemente o conteúdo do processo, bem como o indeferimento dos pedidos de Tutela 

de Urgência e de Liminar pleiteados. Destacou que o processo irá tramitar por algum tempo, eis que, 

necessária a oitiva de testemunhas. Esclareceu que quando da votação da Renovação do Incentivo a 

sua empresa, se absteve de votar, tendo o projeto sido aprovado por 8 votos a favor e que referida 

“Ata” sumiu, tendo sido solicitado ao Presidente cópia para juntar ao processo, não tendo sido 

localizada, conforme termo de declaração. Solicitou a tomada de providência, a fim de se evitar tais 
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situações, eis que, pode gerar muitas consequências. Informou ainda que essa questão será resolvida 

de outra forma, mais a frente. A vereadora Janice, agradeceu a presente de todos. Ressaltou que os 

pedidos que realizou junto a administração, foram prontamente atendidos. Informou que a questão da 

água, não será resolvida em uma ou duas semanas, talvez nem em um ou dois anos, mas que todas 

as vezes que solicitou água para a sua Localidade, foi atendida e foi realizado o reabastecimento. 

Destacou que realizou contato com a Secretaria da Saúde, tendo sido solicitado a colaboração da 

comunidade nos cuidados  com o uso da máscara, do álcool gel, para evitar a propagação do vírus; e 

que os atendimentos continuam por hora marcada, mas também a demanda livre; as receitas 

controladas continuam pelo WhatsApp. Ressaltou estar feliz pelo retorno das atividades na Educação 

Infantil, com o atendimento aos protocolos do Estado. O Vereador Daniel, declarou estar honrado em 

representar a localidade do Morro das Batatas e todas as demais localidades. Lembrou que foi uma 

semana difícil com a perda da vida de uma criança, acontecimento que chocou todo mundo. Aproveitou 

para lembrar o prazo de entrega dos talões de produtor que vai até o mês de fevereiro, e que continuam 

os sorteios da  nota gaúcha e  que os GTAS vão começar a ser feitos  no Município, mas que ainda 

depende  de um convenio com a inspetoria veterinária  do Estado. O Vereador Everaldo, destacou três 

assuntos muito falados por todos: água, asfalto e saúde. Informou que visitou os 3 poços que foram 

perfurados, Arroio Jaguar que não está em funcionamento pois falta gerador, Santo Antônio que  

somente foi perfurado e São Pedro que de acordo técnico da Hidroquim, caso persista o problema da 

sujeira, terá que ser colocada uma microcâmera, para ver onde  entra, e destacou a reativação do 

poço de Arroio Feliz. Ressaltou a necessidade de interligar os poços as redes, colocação de 

transformador, casinha com comando de máquinas. Destacou ser questão a ser resolvida pelo 

executivo. Informou que o asfalto está em execução, que surgiram alguns problemas, mas esta em 

andamento. Destacou que, a população está cobrando referente ao asfalto da Rua Pedro Fetter, da 

cobrança. Explicou que não se trata de cobrança de asfalto e sim  cobrança de melhoria, Lei aprovada 

em 2009, sendo que para essa cobrança acontecer, todas as Ruas  deverão estar concluídas, e terá 

o prazo de 05 anos para começar as cobranças. Destacou que as obras não podem parar, 

considerando que a empreiteira já se comprometeu a corrigir os erros. Referente a saúde, solicitou 

que assim que possível a Secretária da Saúde venha esclarecer a questão das marcações das 

consultas médicas e da livre demanda. O Vereador Reinaldo agradeceu a Secretária de Obras pelo 

atendimento de suas solicitações, roçada na Localidade de Santo Antônio, e o conserto do mata burro.  

Esclareceu que está montando uma piscina, tendo reativado poço de sua propriedade, o qual não foi 

suficiente para encher,  solicitando autorização para retirar água do poço do Morro Belo.. Informou que 
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é sua responsabilidade e o faz sem custo para o Município o controle das caixas e reservatório no 

Morro Belo. Informou a cobrança referente ao poço de São Pedro, sobre a tonalidade da água, sendo 

que, esteve no local,  tendo vistoriado as saídas da água, e que, a mesma não estava suja, não 

podendo fazer analise por não ser técnico. Relatou ter recebido reclamações com a falta de iluminação 

na praça na parte da noite, solicitou atenção para a retirada dos enfeites natalinos. A Vereadora Ciciane 

destacou ser a sua primeira sessão como vereadora, e que acredita que todos juntos farão um bom 

trabalho em prol do Município. Relatou a necessidade de ser dada atenção a questão da segurança 

da praça nos finais de semana. Informou que espera que todos juntos possam fazer um bom trabalho 

ao longo dos quatro anos e que o Município se desenvolva. O Vereador Mário, destacou os motivos 

pelos quais considerou que foi feita uma boa administração, informando que o Município criou mais 

empregos formais de todo o Vale do Caí; crescimento de ICMS de 7% no último ano; melhor 

organização contábil e fiscal do Vale do Caí, ficando entre as 35 melhores do país; educação  melhora 

no índice IDEB (Índice de desenvolvimento de Educação Básica, bem como a realização de várias 

obras, entre elas o asfalto Alto Feliz/São Vendelino,  perfuração dos poços no Morro das Batatas, São 

Pedro, Santo Antônio, construção da Escola Municipal, que está bem encaminhada, com telhado 

quase pronto. Destacou que o problema da água vem de muitos anos e não somente de agora. Ainda 

destacou a falta de respeito ao não ter sido concedido a palavra ao Prefeito em exercício Fábio 

Schneider no dia da posse para falar do trabalho realizado no mandato. Por fim solicitou que todas as 

pessoas sejam tratadas iguais tanto no Executivo como no Legislativo.  A Vereadora Janice, concordou 

com a colocação dos demais colegas, e solicitou que quando tiver que ser repassado o cargo, estejam 

presentes Prefeito e Vice- Prefeito eleitos e que os estão transmitindo a chave. Referente ao asfalto 

informou se tratar de preocupação, mas que o objetivo não é parar as obras, assim como não era 

necessário ter parado a escola por 3 anos e 9 meses, pois já haviam tratativas de que as empresas 

também iriam solucionar os problemas. Solicitou a retirada dos enfeites natalinos, tendo sido informada 

que está sendo contatada a empresa para desinstalar. O Vereador Everaldo solicitou direito de 

resposta a colocação da colega. Informou não estar questionando a escola, e sim que as obras devem 

continuar, e o que se questiona não é o que foi reclamado do asfalto, e sim a paralisação das obras. 

Explicou como irá funcionar caso as obras sejam interrompidas. Referente a Escola solicitou que seja 

concluía, que se use como foi projetada. O Vereador Geraldo informou que  esteve na Rua Pedro 

Fetter, não se tratando de asfalto e sim PAVS, e que o Executivo já tomou as providências.  Informou 

que a água de São Pedro é uma preocupação. Destacou que todos os pedidos de falta de água 

recebidos foram encaminhados ao Executivo, tendo sido realizado o reabastecimento. Por fim, 
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referente aos comentários de compra de votos, pagamento de contas e festas que participou, informou 

que está com a consciência tranquila e que está tomando as devidas providências referente as 

calúnias. Destacou que não foi proibido ao prefeito em exercício o uso da palavra na sessão de posse. 

Por fim destacou que no que puder ajudar a população do Alto Feliz, fará e da melhor forma possível. 

Presidente encerrou a sessão informou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 27 de Janeiro 

de 2021. 

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 


