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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

9ª Ata da 8ª Legislatura (2021) 

1) PREÂMBULO 

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de Alto Feliz, realizada no dia 12 de Maio 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 presente os 09  (nove) vereadores eleitos. 

2) MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES 

EXPEDIENTE INTERNO:  Protocolo nº 105/2021- Indicação nº 04/2021 

– vereadora Ciciane Palavro, protocolo nº 05/2021 – Indicação nº 05/2021 vereador Mário 

Francisco Winter, Protocolo nº 0110/2021 – indicação nº 004/2021 – vereador  Jair José 

Klagenberg, protocolo nº 0111/2021 – indicação nº 003/2021 – vereador Geraldo Fuhr. 

Presidente colocou as indicações em votação. Vereadora Janice explicou que o portão da 

EMEI RAIO DE LUZ já é eletrônico. Vereador Geraldo informou se tratar de solicitação dos 

pais, que por vezes encontram o portão aberto e se preocupam com a segurança das 

crianças.  

Protocolo nº 0100/2021 – requerimento nº 01/2021 – vereador Mário 

Francisco Winter. Presidente colocou o requerimento em votação. Requerimento foi 

aprovado por unanimidade. Em prosseguimento presidente informou que será realizada 

votação em cédula para membro de comissão de pareceres. 

Protocolo nº 0113/2021 e 0114/2021 - pedidos de informações nº 

003/2021 e 004/2021 – vereador Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos. Presidente colocou 

os pedidos de informações em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. 

EXPEDIENTE EXTERNO:  Protocolo nº 0103/2021 - Ofício 117/2021 

(Poder Executivo – Relatório de Despesas viagem realizada a Brasília nos dias 05, 06, 07 

e 08de abril de 2021, protocolo nº 0104/2021 – Ofício nº 125/2021 (Poder Executivo). Em 

prosseguimento vice-presidente realizou a distribuição de cédulas para votação de membro 
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da Comissão de Pareceres. Foi eleita por unanimidade a Vereadora Ciciane Palavro. 

ORADORES INSCRITOS:  Vereador Ricardo, agradeceu ao Dr. 

Cláudio, Dr. Giovane, enfermeiro Rafael e a técnica de enfermagem Lurdes Frozi, pelo 

atendimento recebido nas duas semanas em que esteve doente. Parabenizou todos os 

enfermeiros e técnicos pelo seu dia. Informou que a pandemia não teve início agora e que 

a cobrança referente ao auxílio ao comércio, deveria ter sido cobrada no ano passado, 

quando teve início a pandemia, eis que, em dezembro passado foi devolvido o valor de R$ 

40.000,00, que poderia ter sido utilizado para auxiliar o setor da cultura do Município. 

Esclareceu que o valor se encontrava a disposição do Município pelo menos 30 dias úteis 

antes das eleições, mas infelizmente a pessoa responsável informou que não teve tempo 

de organizar. Ainda referente a ajuda ao comércio, sugeriu que o setor se mobilize para a 

construção de um CDL. Solicitou que a administração entre em contato com a 

administração de Feliz a fim de ser solucionado o problema dos buracos na via da 

Localidade de Arroio Feliz. Referente ao retorno das aulas, informou ser favorável ao 

retorno inclusive das oficinas, mas que isso não será possível em virtude dos protocolos 

de segurança sanitária, mas que algo deve ser feito em prol das crianças, como por 

exemplo o retorno das gincanas. Destacou que, segurança pública, saúde e educação 

devem ser prioridades. Informou que na quinta feira dia 13 de maio, será realizada reunião 

com a presença de representantes das Câmaras de Vereadores dos Municípios de  Alto 

Feliz, São Vendelino, Vale Real e Linha Nova, para tratar de segurança pública, com o 

objetivo de trazer o efetivo de volta para os seus Municípios, onde também será solicitado 

10 policiais para o Município de Feliz. Vereador Geraldo, destacou a preocupação dos pais 

referente ao portão da EMEI RAIO DE LUZ que por muitas vezes se encontra aberto, o 

que gera insegurança  em virtude dos últimos acontecimentos, envolvendo Instituições de 

Ensino. Referente a questão da falta de sala de aulas, destacou que o problema tem que 

ser resolvido, eis que, para os pais não adianta ter os filhos 5 dias na escola e 5 dias em 

casa. Externou sua alegria na instalação de água para a família que tinha protocolo desde 

o dia 21 de Janeiro de 2017 parabenizando a atual administração. 

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 020/2021 de 05 de maio de 2021 (Autoria do Poder Executivo). Depois 

de lido o projeto, foi solicitado a decisão da Comissão de Pareceres, a qual foi aprovado 
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por unanimidade. Projeto foi posto em discussão. Vereador Mário, destacou a importância 

do projeto, eis que, a saúde necessita de mais verba em virtude da pandemia. Deixou claro 

tratar-se de verba do superávit da gestão anterior. Projeto foi posto em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 021/2021 de 10 de maio 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 projeto é bom pois moderniza e acelera a comunicação com a 

comunidade e os atos que devem ser publicados. Exemplificou que eram realizadas 

publicações no Jornal Primeira Hora, as quais era necessário aguardar a semana seguinte 

para a sua publicação, sendo que, tem coisas urgentes, como, licitações que devem ser 

ágeis. Destacou que, os munícipes que não tem acesso a internet, não terão conhecimento 

de alguns fatos, mas que o projeto merece ser aprovado. Vereador Geraldo, informou que 

para alguns munícipes será mais difícil, em virtude de não terem acesso a internet. 

Informou que no ano de 2019 foi gasto o valor de R$ 38.498,00 com o Jornal Primeira Hora, 

na divulgação de editais, dispensas, e termos de inexigibilidade e no ano de 2020 foi gasto 

o valor de R$ 42.081,00, sendo que,  com a Nova Lei Federal nº 14133/2021 Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos foi excluída a obrigatoriedade da publicação de 

editais de contratos administrativos em jornais, portanto a partir da autorização da Lei 

14133/2021 o Município não mais poderá gastar dinheiro com esse tipo de publicação, sob 

pena de incorrer em utilização indevida de recursos. Assim, partir da Lei 141333/2021(ficou 

muito repetitivo) conforme artigo 14 a publicidade do edital de licitação será realizada 

mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos 

no Portal Nacional de Contratações Públicas. Por fim informou que se trata de uma boa 

economia. Projeto foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

nº 022/2021 de 10 de maio de 2021 (Autoria do Poder Executivo) foi realizada a leitura 

do projeto de Lei e em seguida foi realizada a leitura da Emenda Modificativa nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 022/2021. Depois de lido o projeto, e a Emenda Modificativa foi solicitado 

a decisão da Comissão de Pareceres, a qual foi aprovado por unanimidade tanto o Projeto 

de Lei quanto a Emenda Modificativa. Projeto e Emenda foram colocados em discussão. 

Vereador Mário, destacou a importância do empréstimo para a realização da obra. 

Informou que o projeto havia sido aprovado ano passado, mas em virtude da falta de tempo, 

faz-se necessário que a administração dê continuidade as obras. Vereadora Janice, 

informou ser favorável ao projeto. Vereador Ricardo, informou ser favorável ao projeto 

desde que, a administração continue a fiscalizar as obras de asfaltamento. Deixou claro 
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que, não está se contradizendo referente ao seu posicionamento em projeto anterior, eis 

que, esse projeto esta em votação para sanar projeto e leis anteriormente aprovadas. 

Projeto foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado 

em votação a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 022/2021, a qual também foi 

aprovada por unanimidade. Em prosseguimento o Presidente da Câmara concedeu a 

palavra a Associação de Bombeiros Voluntários de Alto Feliz.  Senhor Valdir informou ser 

um dos fundadores e primeiro comandante da corporação. Informou que a Lei Municipal 

foi aprovada em Maio de 2020 e que a fundação teve início em 11 de Julho, sendo que o 

CNPJ foi emitido em Outubro. Informou os projetos em andamento: Nota Fiscal Gaúcha, 

Contribuição na Conta de Luz, Pedágios, Eventos Beneficentes e arrecadação de resíduos 

plásticos junto as empresas. Destacou  que a Missão dos Bombeiros Voluntários  é 

“PROTEGER E SALVAR VIDAS, PATRIMONIOS E O MEIO AMBIENTE” e que a  visão 

do CBVAF é  “SER RECONHECIDO COMO UM CBV DE REFERÊNCIA, PELA 

QUALIDADE, COMPETÊNCIA E EFICIENCIA OPERACIONAL QUE RESPONDE A 

TODOS OS DESAFIOS DE PROTEÇÃO E SOCORRO QUE NOS SÃO COLOCADOS.” 

Valores do CBV, CONHECIMENTO, BRAVURA, VIGOR, ADAPTABILIDADE, FIEL.  

Informou que o CVB ainda não estão realizando os plantões 24 horas em virtude de até 

pouco tempo não terem veículo, mas que agora contam com um veículo UNO, cedido pela 

Voluntersul. Mencionou que em quase um ano foram atendidas 11 ocorrências, 05 

incêndios, 03 atendimento a acidentes, e outros diversos. Informou que os Bombeiros 

voluntários de Alto Feliz, São Vendelino e Feliz, firmaram um acordo verbal entre 

comandantes, para cooperação em caso de necessidade. Por fim Comandante abriu 

espaço para perguntas dos vereadores. Vereador Mário, solicito qual seria o número para 

contato em caso de necessidade. Comandante informou que os números se encontram 

disponíveis nas redes sociais e que o Município contará com dois números, o primeiro 193, 

em virtude dos problemas com sinal de telefone e uma linha convencional. Vereador 

Ricardo, deixou claro que não é contra a ONG dos Bombeiros Voluntários e que suas 

perguntas serão objetivas. Perguntou se a Ong tem algum convênio com o Município de 

Alto Feliz?  Se em caso de caso de necessidade de apoio de Bombeiros Voluntários de 

outro Município, o Município que esta apoiando fiará desguarnecido?  Solicitou se existe 

documento de cedência de espaço (Pórtico)? Comandante informou que o Município que 

irá realizar o apoio NUNCA irá sair sem deixar uma segunda equipe de aviso que irá 

atender em caso de necessidade, até que a primeira equipe retorne e informou que não 

tem documentação de cedência do espaço (Pórtico), mas que está em elaboração e que 
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estava aguardando a reunião com a Câmara, pois necessita do apoio, eis que, terá que ser 

aprovado pela Casa Legislativa e após assinado pelo Prefeito. Em prosseguimento o 

Vereador Ricardo  questionou se Leandro Baumgarten faz parte do efetivo da CBV, se o 

mesmo se encontra suspenso e por qual motivo? Comandante informou que Leandro faz 

parte da corporação, mas que se encontra suspenso por ter descumprido o Estatuto e o 

Regimento Interno, (situação que envolveu questões políticas). Vereador Ricardo 

demonstrou sua indignação com a atitude adotada pelo CBVAF com o Leandro, eis que, o 

mesmo não se envolveu em questões políticas, tendo somente o acompanhado em uma 

visita ao Corpo de Bombeiros Voluntários de São Vendelino.  Por fim informou ser favorável 

a ONG. Comandante informou que o Regimento Interno deve ser cumprido. Vereador 

Geraldo, informou que a casa irá apoiar o CBVAF. Destacou a sua surpresa com o ocorrido 

com o Leandro Baumgarten. Questionou se o CBVAF foi atendido pelo Poder Executivo? 

Comandante informou que em virtude da bandeira Preta, não foi possível. Vereadora 

Janice, informou que irá apoiar no que for possível. Destacou sua inconformidade em não 

ter sido firmado convênio e cedência do espaço pelo poder Executivo no ano passado, 

quando a Lei foi aprovada. Vereador Reinaldo, parabenizou o CBV por não se envolver em 

questões políticas. Informou que o papel dos Bombeiros é salvar vidas. Destacou que foi 

criada a Associação, mas isso demorou muito tempo e que em virtude da época eleitoral, 

a questão ficou para traz. Informou que no início do ano falou com o Poder Executivo, o 

qual lhe passou que essa questão seria tratada mais tarde. Deixou claro que apoia o 

trabalho dos Bombeiros Voluntários no Município de Alto Feliz. Vereadora Ciciane 

agradeceu pelo atendimento realizado pelo CBV, no acidente que envolveu a sua irmã e 

sobrinha, bem com o atendimento prestado pelo motorista e enfermeira que prestaram os 

primeiros socorros. Informou que no dia do acidente por falta de motorista na Unidade 

Básica de Saúde ouve demora no transporte. Vereador Geraldo agradeceu pelos 

esclarecimentos prestados pelo Comandante e colocou a Casa a disposição para auxiliar 

no que for necessário. Por fim comandante destacou que no Sábado será realizado o 

pedágio solidário, das 08hrs às 12 horas. Em prosseguimento foi concedida palavra ao 

presidente da Voluntersul. Anderson Jociel da Rosa, informou ser Comandante do Corpo 

de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí há 10 anos, presidente da Voluntersul 

e atual Presidente da Confederação Nacional de Bombeiros Voluntários, que representa 

cerca de 10 mil bombeiros em todo o território nacional. Destacou que o intuito é fomentar 

a segurança pública, que é essencial, não sendo um gasto e sim um investimento.  

Informou que atualmente somente 18% das Cidades Brasileiras contam com Corpo de 
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Bombeiros. Ressaltou que as Leis aprovadas pela Casa Legislativa são de autoria do 

Jurídico da Voluntersul, e que encontra amparo no artigo 28 da Constituição Estadual que 

permite aos Municípios criarem seu Corpo de Bombeiros. Destacou Projeto de Lei 

Complementar 143/2020, que teve a maior adesão da Assembleia Legislativa sendo 

subscrita por 39 deputados, que regulamenta de uma vez por todas o Serviço de Bombeiros 

Voluntários no Estado. Informou a necessidade do Termo de Fomento e de Cooperação 

com o Município, para a execução do serviço público, sendo que, o primeiro passo já foi 

dado com a criação do CBVAF, mas que deve haver a contrapartida do Poder Executivo. 

Esclareceu que a CBVAF tem um ano para a efetivação do serviço, caso contrário perdem 

a filiação, veículo, prerrogativa de arrecadar valores junto a conta de luz. Vereador Ricardo, 

solicitou que os colegas conversem com seus deputados, no intuito de se conseguir viatura 

semi nova para o Município para o CBVAF. Por fim, Jociel, destacou que na busca por 

Viatura junto ao Estado deve ser observado que é firmado Convênio de acordo com 

Portaria 01 e Instruções Técnicas 05 e 06 que devem ser analisadas com atenção, eis que, 

a proposta de convênio não vem ao encontro com o que é  preconizado pela Voluntersul e 

pelo Corpo de Bombeiros que Alto Feliz pretende implementar.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Mário, agradeceu a presença do 

ACBVAF, sugerindo que seja marcada com urgência reunião com o Executivo, para ser 

dada continuidade aos trabalhos, e que no que depender da casa, acredita que todos serão 

favoráveis. Referente a sua indicação para que os professores recebam a vacina “COVID-

19”´ é em virtude do retorno das aulas presenciais. Solicitou que o Executivo, regulamente 

a questão do estacionamento em frente a Escola Assunção, em virtude de grande extensão 

contar com pintura amarela, sendo que a população acha que não pode estacionar no local. 

Informou que, na legislatura anterior se propôs a pagar as placas com indicação dos 

horários em que não pode ser estacionado no local, em virtude da entrada e saída de 

alunos das Escola. Destacou que a mesma situação ocorre em frente ao Atelier Rocha, 

onde não tem sinalização e as pessoas se acham impedidas de estacionar. Parabenizou 

todos os enfermeiros do Brasil e em especial aos profissionais do Município. Agradeceu ao 

Executivo pelo atendimento do seu pedido de informação referente a situação da estrada 

em frente a Cascata. Vereadora Ciciane, falou sobre a sua indicação de colocação de 

lixeira na Estrada do Santo Antônio, saída do Morro Capim, em virtude do acumulo de lixo 

no chão, o que irá beneficiar as famílias que residem na Localidade e irá deixar o Município 

mais limpo e organizado. Parabenizou os enfermeiros pelo seu dia e agradeceu o 
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atendimento recebido por sua família no dia do acidente de trânsito. Por fim solicitou que 

nesses casos seja analisado a possibilidade de se colocar um motorista para buscar as 

pessoas após atendimento, eis que, no caso do acidente envolvendo seus familiares,  o 

acidente ocorreu as 6 e 30 da manhã e somente retornaram as 18 hrs pois tiveram que 

retornar com o transporte da Unidade Básica de Saúde, situação delicada em virtude do 

longo período de espera e considerando ter criança envolvida no acidente. Deixou claro se 

tratar de uma indicação e não uma crítica. Vereador Reinaldo, destacou que realizou visita 

junto aos Bombeiros na Alemanha, não sendo possível fazer comparação no quesito 

infraestrutura. Destacou a falta de segurança nas Ruas, especificamente na Localidade do 

Morro Belo, em virtude da falta de acostamento, o que obrigada as pessoas  a realizarem 

sua caminhada na  própria pista, o que é um risco tanto para os pedestres como para os 

veículos em circulação. Ressaltou que o lixo deve ser colocado em local apropriado e não 

depositado na natureza, e que inclusive pode ser destinado para salvar vidas, como no 

caso do menino João Emanuel. Informou que cada um deve ser responsável por seus atos. 

Destacou a importância dos projetos votados na sessão, em especial o projeto referente 

ao corte de gastos com imprensa. Por fim informou ser elevado o valor gasto em despesas 

na viagem realizada a Brasília, eis que, poderia ter sido realizada por apenas uma pessoa 

e não duas, o que reduzia pela metade o valor gasto. Vereadora Irini, destacou a 

importância da CBVAF e que podem contar com o apoio da Casa Legislativa. Vereadora 

Janice, destacou que em viagem para Áustria presenciou a festa dos Bombeiros, e a 

infraestrutura que os profissionais tem a sua disposição. Informou que irá auxiliar no que 

for possível. Agradeceu o Executivo por atender sua indicação e ter criado canal via 

Whatsapp para as demandas de manutenção da iluminação pública e agradeceu a 

realização de roçada na Localidade de Canto Schütz.  Destacou o problema com sinal de 

telefone e de internet na cidade e solicitou que todos preencham o formulário 

disponibilizado pelo Executivo a fim de se encontrar uma solução para o problema. 

Informou a realização de curso de professores da Rede Municipal sobre educação fiscal, 

destacando que o foco do projeto será de como funciona a questão do dinheiro público. 

Agradeceu ao vereador Jair sobre a indicação de psicóloga na escola, informando ser uma 

luta de muitos anos. Destacou que conversou com a Secretária da Saúde, a qual informou 

não ser possível a lotação de psicóloga da saúde na área da educação. Por fim destacou 

que lugar de aluno é na Escola e não em qualquer lugar público. Vereador Everaldo, 

informou que no início do ano na primeira ou na segunda sessão, falou que gostaria que 

fosse dado continuidade aos trabalhos. Salientou que no decorrer da semana esteve em 
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reunião com prefeito, vice e deputado a fim de resgatar recurso que se encontrava retido. 

Informou ser necessário dar continuidade a questão do CVBAF. Informou a sua alegria em 

ver progredir a questão do poço de São Pedro e que deve ser dada continuidade na 

questão da rede de distribuição de água).  Por fim informou que irá continuar a trabalhar 

por Alto Feliz. Vereador Ricardo destacou que referente a regulamentação do 

estacionamento em frente à Escola Assunção, primeiramente é necessário a 

regulamentação da JARI.  Vereador Jair, informou que sua indicação para contratação de 

psicóloga para a Escola João Batista Ruland se deve a preocupação com as crianças, em 

virtude das cartas recebidas pelos professores onde a relatos que causam preocupação. 

Vereador Geraldo, informou que a Saúde agora conta com motorista e enfermeira 24 horas 

na Unidade Básica de Saúde. Referente a questão da rede de água informou se tratar de 

um protocolo antigo e que os moradores devem realizar novo protocolo. Destacou a 

dificuldade em virtude de toda semana terem servidores afastados em virtude de testar 

positivo para COVID-19. Referente indicação da colega Ciciane informou ser necessária a 

colocação de uma lixeira em virtude do acúmulo de lixo. Destacou a importância de serem 

imunizados os professores em virtude do retorno as aulas presenciais. E referente ao 

atendimento das crianças, informou que deve ser encontrada uma solução para 

atendimento de todas as crianças, eis que, os pais precisam trabalhar. E referente a 

questão do Portão da EMEI RAIO DE LUZ, informou se tratar da preocupação dos pais 

com a segurança das crianças. Vereadora Janice, explicou que as crianças devem ser 

atendidas, mas que deve ser em um ambiente apropriado, e, referente ao portão informou 

que o mesmo já é eletrônico. Por fim foi concedida palavra a CBV, que destacou que a 

causa voluntária e uma causa que vem de anos e é por amor. Destacou que hoje tem três  

tipos de voluntários,  o primeiro que busca o quartel para adquirir conhecimento, o que 

busca o quartel para se sentir bem, e o que chega ao quartel vê sangue e vai embora, mas 

dos 3 o que buscou o quartel para conhecimento, vai ficar porque se sentiu bem. Solicitou 

ajuda da casa Legislativa para o progresso da CBVAF que estão investindo no bem da 

comunidade. Lema Salvar alguém sem saber a quem. Destacou o corpo de Bombeiros 

Voluntários de Feliz, o seu funcionamento. Informou que todos os Bombeiros Voluntários 

estão trabalhando para atender a comunidade e salvar vidas. Por fim solicitou auxílio da 

casa Legislativa. Presidente encerrou a sessão informando que a próxima sessão ordinária 

ocorrerá no dia 26 de Maio de 2021, às 19 horas. 

 




