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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

5ª Ata da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

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

realizada no dia 10 de Março 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: Protocolo nº 046/2021- Requerimento 01/2021, do Vereador 

Daniel Geremias Boetcher, Protocolo nº 047/2021 – indicação 004/2021, protocolo nº 048/2021 – 

pedido de informações 001/2021, protocolo nº 049/2021 – pedido de informações 002/2021 – vereador 

Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos, protocolo nº 050/2021 – indicação 04/2021 – vereador Mário 

Francisco Winter. 

 

EXPEDIENTE EXTERNO:  Protocolo nº 039 – ofício nº 069/2021, e protocolo nº 044/2021 

– ofício nº 075/2021 – Poder Executivo. 

 

ORADORES INSCRITOS:  Vereador Ricardo, parabenizou o Prefeito e o Vice, pela 

fiscalização das obras do asfalto. Informou estar cobrando os gestores referente ao asfalto, em virtude 

das inúmeras irregularidades. Destacou que teve asfalto em frente a sua rua por somente 07 dias, e 

que em virtude da má qualidade, Prefeito e Vice pararam a obra e mandaram retirar a camada asfáltica 

já colocada. Ressaltou não ser contra a cobrança da taxa de melhoria referente ao asfalto, mas que, 

o mesmo tem que ser de qualidade. Informou as irregularidades do asfalto Morro das Batatas e Nova 

Alemanha. Mencionou as regras constantes no edital, as quais não estão sendo cumpridas, entre elas, 

do contêiner para higienização do pessoal que está executando a obra. Destacou a existência dos 

canos de esgoto embaixo da pista de rolamento e que o serviço deve ser executado de acordo com o 

que consta no edital. Agradeceu o excelente trabalho do Prefeito e do Vice que estão incansavelmente 

nas localidades acompanhando e fiscalizando os trabalhos. Vereador Geraldo destacou que a asfalto 

da Rua Bruno Fetter é uma grande preocupação e solicitou que a vereadora que reside na localidade 
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auxilie na fiscalização, pois as pessoas estão cobrando em virtude da má qualidade do asfalto. 

Informou que as referidas obras são realizadas com o dinheiro público, mas que cada um irá receber 

o seu carnê de taxa de melhoria. Agradeceu o atendimento do executivo referente ao concerto das 

lâmpadas na praça. Explicou que ao tomar ciência do projeto nº 011, juntamente com o Vereador 

Daniel, conversou com o prefeito, vice e assessora jurídica, demostrando a insatisfação com o 

conteúdo, sendo necessárias alterações. Por fim solicitou que cada vereador traga sua contribuição 

para o projeto 11 a fim de que o mesmo seja aprovado em breve.  

 

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

discussão e votação de 02 (dois) projetos de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 010/2021 de 

05 de março 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. 

Vereadora Ciciane destacou ser favorável ao projeto, tendo sido uma de suas colocações na sessão 

anterior. Informou não ser somente questão de embelezamento do Município, mas também por tratar-

se de uma questão de segurança. Vereador Ricardo informou ser favorável ao projeto, mas 

questionou quem irá fiscalizar, eis que, o Município somente tem dois fiscais Gabriel Gisch e Júnior 

Somacal, e o que se entende por terreno baldio. Destacou a falta de iluminação da Rua  Pedro 

Talreimer, e questionou se o local se trata de terreno baldio, e se é cobrado IPTU. Vereador Geraldo 

destacou que se a Lei for aprovada, os 09 vereadores devem fiscalizar. Vereador Daniel informou ser 

a favor do projeto, porém salientou as mesmas dúvidas abordadas pelo colega Ricardo, bem como o 

que se entende por área verde. Vereador Reinaldo, informou ser favorável ao projeto e concordou 

com as colocações dos colegas. Destacou que a limpeza dos terrenos irá embelezar o Município. 

Parabenizou as famílias do interior que realizam a limpeza de suas propriedades, inclusive com a 

limpeza das valetas, auxiliando no escoamento das águas da chuva. Vereadora Janice informou ser 

a favor do projeto, e destacou a beleza do Bairro Industrial, que inclusive está mais belo que o Centro. 

Destacou ser necessária a imposição de regras. Levantou o problema nas localidades do interior onde 

a lenha é empilhada na beira da estrada, o que dificulta a roçada. Projeto foi posto em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 012/2021 de 05 de março 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 destacou que esse 

pedido já é de 08 anos atrás, e parabenizou o Executivo pelo projeto com o deslocamento dos postes 

para mais perto da estrada. Vereadora Janice informou ser favorável ao projeto, parabenizando o 
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Executivo pois se trata também de questão de segurança para os moradores e para todos que realizam 

caminhada na referida localidade. Vereador Reinaldo informou ser favorável ao projeto. Destacou que 

no ano passado foi acionado pelo morador Mário Schneider, o qual lhe mostrou as condições dos 

postes de luz, sendo que, em muitas propriedades não é sequer possível realizar construção em virtude 

da rede de energia elétrica. Ressaltou a existência do mesmo problema em outros pontos ao longo da 

Localidade do Morro Belo, onde existem postes de iluminação a mais de 30 metros da Rua. Vereador 

Ricardo informou ser favorável ao projeto e parabenizou o Executivo. Destacou a necessidade de o 

Executivo verificar e dar atenção a Localidade de Nova Alemanha, na propriedade da família Stein, 

onde o poste está no canto da residência, colocando a família em risco. Vereador Mário destacou ser 

favorável ao projeto, mas que também dever ser dada atenção aos postes localizados na zona urbana 

que apresentam problemas. Projeto foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.  

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Ciciane, destacou que sua dedicação não pode 

ser questionada, eis que, está fiscalizando a questão do asfalto da Rua Pedro Fetter, solicitando 

informações diretamente ao Executivo e dando retorno aos Munícipes. Vereador Mário, destacou a 

sua indicação referente a questão do COVID-19, eis que, a situação é preocupante, tendo sugerido 

que o Executivo entre no convênio para aquisição de vacinas. Vereador Ireno, esclareceu ao colega 

Mário que na Segunda-Feira a Prefeitura Municipal aderiu a iniciativa da FAMURS para possível 

aquisição da vacina, com assinatura do Termo Operacional. Vereador Mário parabenizou a 

administração pelas providências tomadas, eis que são necessárias. Vereadora Janice, destacou a 

importância da administração em informar aos munícipes as principais ações realizadas no decorrer 

da semana. Referente ao asfalto destacou a questão da infiltração na “emenda” do asfalto novo com 

o antigo, eis que mesmo sendo de boa qualidade não irá durar. Informou que foi retirada a camada 

asfáltica em frente a Rua Gustavo Weissheimer e que foi realizada a colocação dos canos, em frente 

a casa do senhor Itacir. Parabenizou a todos pela dedicação. Vereador Everaldo, destacou a 

preocupação com o crescimento dos casos de COVID no Município, e a preocupação dos 

comerciantes que se encontram fechados, informando que se a situação perdurar por muito tempo, 

muitos irão fechar as portas. Destacou a possibilidade de ser realizada Monção conjunta pelo Poder 

Executivo e Legislativo, para ser enviado por e-mail a Coordenação de crise do Governo do Estado, a 

fim de verificar a possibilidade do Município em permitir o funcionamento do comércio, com a colocação 

de fita na porta e o atendimento de uma pessoa por vez.  Referente as vacinas informaram que as 

mesmas não estão disponíveis para compra, sendo que sequer as gratuitas estão sendo distribuídas. 
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Referente ao projeto nº 04 de 05 de fevereiro, informou que na data de hoje teve a certeza de que fez 

correto de se abster, e que inclusive deveria ter votado contra, eis que, o atendimento da pediatra foi 

excelente. Ainda, realizou a leitura de uma carta enviada pela servidora Márcia Brambila, em virtude 

da citação de seu nome na sessão anterior, a qual segue transcrita: “ Em relação a última sessão da 

Câmara eu Márcia Brambila, servidora do Município desde 1995 fiquei bastante constrangida 

com um fato ocorrido. Fizeram uma comparação em meu nome para conseguir aprovação de 

um projeto de Lei. Primeiramente citaram meu nome errado, pois fazem quase dez anos que 

meu sobrenome mudou. Segundo meu cargo de Agente Administrativo Auxiliar nunca foi 

extinto, pelo contrário, haviam excluído vagas que logo depois criaram novas, devido a 

necessidade do cargo. Então, me senti no direito de esclarecer para os vereadores a verdade, 

pois acredito que para citar o nome de alguém, primeiramente se deve saber o nome da pessoa 

e depois ter a certeza de que o que está falando é verdade. Espero que a decisão dos vereadores 

não tenham se baseado em uma inverdade. Obrigada pela oportunidade de expor os 

verdadeiros fatos. Márcia Brambila.” Vereador Ricardo, destacou a importância da colocação de 

canos na Rua, eis que, necessário para a escoação da água, evitando assim, situação como as 

ocorrida no ano de 2000, onde seu sogro perdeu bens em virtude das fortes chuvas, bem como a 

colocação dos canos onde irá passar o loteamento. Lembrou o presidente que na próxima sessão será 

a segunda do mês de março, devendo ser convidado um dos secretários  para trazer informações 

sobre sua secretaria, bem como lembrou da questão da reunião com presidente e vereadores de cada 

município, a fim de unir esforços para conseguir efetivo da Brigada 24 horas no Município. Referente 

indicação dos acessos ao Município de Alto Feliz (Arroio Feliz, e Linha Boemia), destacou serem locais 

sem iluminação pública, de grande risco, inclusive com acidentes com vítimas fatais, sendo necessário 

verificar junto ao Governo do Estado a colocação de travessia no modelo rótula, para maior segurança 

da população e dos visitantes. Sobre o pedido de informações referente as Ruas Bruno Schneider, 

Miguel Kunrath, Morro das Batatas e Albino José, destacou que algumas situações já foram 

esclarecidas por publicações no facebook, mas que seus questionamentos são pontuais e necessários. 

Ressaltou que a população cobra explicações referente as pavimentações dessas Ruas. Referente ao 

pedido de informações para que seja verificada a situação de um prédio que teria junto ao hidrômetro 

uma torneira que ao ser ligada o relógio não marca o consumo de água, destacou que é para esclarecer 

a situação e para acabar com discussões políticas. Destacou que a denúncia lhe foi encaminhada e 

que deve ser esclarecida. Referente a pandemia esclareceu que todo mundo tem direito a vida, mas 

na atual situação, os médicos estão tendo que optar pelos pacientes que terão atendimento. Solicitou 
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que todos se cuidem.  Ainda destacou caso da sócia da esposa onde pai, irmão necessitaram de 

atendimento médico e a mãe aguarda leito na UTI. Informou que o Poder Público pode amenizar a 

situação e que está deixando a desejar. Vereador Ireno, fez referência as colocações do colega 

Everaldo referente a situação dos comerciantes e destacou que até poucos dias era adotada a 

cogestão, mas que o Governador colocou o Estado em Bandeira Preta sem a possibilidade da 

cogestão. Destacou a manifestação ocorrida em frente ao Piratini, sobre a atual situação das empresas 

que não podem abrir em virtude da Bandeira Preta imposta pelo Estado. Vereador Geraldo, destacou 

que tinha indicação para prorrogação do pagamento do IPTU, mas que a própria administração 

prorrogou o prazo, bem como o prazo dos alvarás. Informou seu contentamento de que a colega está 

auxiliando na fiscalização referente ao asfalto na Rua Pedro Fetter. Destacou que a administração está 

atendendo a todos os vereadores, sem distinção. Vereador Reinaldo, destacou o atendimento de sua 

indicação referente ao conserto dos buracos em frente à residência do Tiago Bergman e do Nestor 

Freiberger. Salientou a necessidade de ser estudada alternativa referente a saída do Morro Belo, Rua 

Gustavo Weissheimer, para dar maior segurança a quem trafega pelo local. Referente ao Covid, 

informou que é difícil serem tomadas atitudes, pois deve ser zelado a saúde da população e o 

comércio. Destacou que o Município não precisaria estar em Bandeira Preta, por ter realidade diferente 

do que cidades maiores como por exemplo Caxias do Sul. Referente aos acessos ao Município 

destacou que o localizado em  Arroio Feliz ainda está razoável, mas, pelo tráfego deve ser melhorado, 

e que a situação do acesso por Nova Milano, é mais preocupante, pois se trata de um local perigoso, 

com falta de iluminação e visibilidade. Destacou a iniciativa da administração em divulgar o que está 

sendo realizado no Município por meio do facebook. Por fim explicou referente a anulação da licitação 

ocorrida no dia 30 de Dezembro, referente aos asfaltos das Ruas  Miguel Kunrath, Bruno  Schneider e  

Morro das Batatas. Esclareceu que o ex vice- prefeito não pode vir apresentar os motivos da anulação 

da licitação em virtude da Bandeira, mas traz as informações que lhe foram passadas. Esclareceu que 

o motivo do cancelamento foi porque não pode ter duas modalidades diversas na mesma licitação e 

que isso geraria apontamento. Ainda, esclareceu que não houve custos de pagamento de obra. 

Vereador Daniel, parabenizou o Executivo pelo projeto de iluminação pública da Localidade de Morro 

Belo, destacando que na Localidade de Morro das Batatas também existem problemas,  em especial 

no trecho que vai da sua residência até a família Juwer, onde o poste  esta atrás da residência. Ainda, 

parabenizou a administração pelo atendimento da solicitação realizada de forma verbal na última 

sessão, para conserto dos buracos em frente ao bar da “ Jurema”. Sobre a questão do Covid, 

esclareceu que a demanda aumentou muito no Município, e em virtude de toda a situação foram 
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prorrogados os prazo para pagamento da parcela do IPTU e para a emissão dos alvarás. Destacou 

que provavelmente irá assumir um desafio maior junto a Secretaria da Fazenda e que por isso irá 

solicitar licença da Casa, mas que ainda não está totalmente decidido. Destacou a existência de 

problemas referente as divisas nas localidades de São Pedro, Arroio Feliz e Caravaginho, que devem 

ser resolvidas, e outras questões como a implantação de sistemas novos, patrimônio, imóveis a serem 

regularizados, questão do videomonitoramento. Destacou que estará sempre a disposição e que se 

trata de uma questão temporária. Ressaltou a preocupação do surto de COVID ocorrido no setor de 

obras. Por fim, solicitou espaço conforme requerimento para a realização de homenagem a empresa 

Imobras. Presidente encerrou a sessão informando que será realizada homenagem a empresa 

Imobras e que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 24 de Março de 2021, às 19 hrs.  Em 

prosseguimento o Vereador Daniel, em nome de todos os vereadores, prestou homenagem a 

Empresa Imobras pelos seus 20 anos. Vereadora Janice, parabenizou o senhor Ireno pelos 20 anos 

da Empresa Imobras, e a sua família por tudo o que foi feito pelo senhor “ Bacalhau”. Vereador Ireno, 

realizou a leitura da placa de homenagem, agradeceu e informou sentir-se um cidadão alto felizenze 

e que tem orgulho da cidade. Destacou que a sorte da Imobras foi nascer no Município de Alto Feliz.  

Informou que o sucesso da empresa pode ser dividido com a população de Alto Feliz.  

 

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 

 

_________________________                       _____________________________ 

          Ireno A. dos Reis                                                             Ricardo Sérgio  

 

__________________________                        ___________________________ 

     Daniel Geremias Boetcher                                      Everaldo Fuhr  
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____________________________                    _____________________________ 

            Mário F. Winter                                                     Ciciane Palavro 

 

_______________________ 

      José Reinaldo Frozi 


