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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Joseane Hahn, Leonardo Mayrer, 
Marcelo Antônio Muller, Rafael Auler, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger e João Antônio 
Troes. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Luiz Egon Kremer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 9ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 04 de maio de 2020. Posta a ata em discussão não houve manifestações. Posta a 
Ata em votação foi aprovada por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 50, que encaminha projeto de 
lei nº 51/2020; Mensagem nº 51, que encaminha projetos de lei nº 52 e 53/2020; Mensagem nº 52, 
que encaminha projeto de lei nº 54/2020; e Ofício nº 134/2020 do Gabinete do Prefeito. 
EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 04/2020, de autoria do vereador João Antônio 
Troes; Requerimento 07/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador João Antônio Troes 
parabenizou o colega Rafael Auler pela passagem do seu aniversário. O vereador comentou sobre 
as discrepâncias nos valores de avaliações de IPTU entre o Município de Feliz e cidades vizinhas. 
Questionou o fato de determinados locais terem cobrança do imposto e outros não, bem como a 
falta de controle do setor de tributos, que não consegue planificar quem se enquadra na questão de 
talão de produtor. Sugeriu, ainda, que a Prefeitura passe a realizar ações visando o 
contingenciamento de gastos uma vez que haverá grandes perdas em função da pandemia. 
Acredita que casos de servidores já aposentados e CC’s sem função durante a pandemia deveriam 
ser exonerados para trazer respiro para o Orçamento Municipal. O vereador Rafael Auler destacou 
a entrada em funcionamento do aplicativo CidadeMob, que permite que a comunidade possa 
realizar uma série de tarefas, sem a necessidade de vir até o protocolo do Município, facilitando o 
acesso da comunidade aos serviços da Administração Municipal, como reparo de lâmpadas, por 
exemplo. O vereador Junior Freiberger enalteceu o aplicativo, destacando que o Poder Público tem 
buscado inserir a tecnologia, na medida do possível, visando facilitar o acesso da comunidade. 
Explicou as melhorias e a forma com que o sistema favorece quem usa. Passamos então para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Requerimento 07/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. No 
espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. 
Indicação 05/2020, de autoria do vereador João Antônio Troes. No espaço da discussão, não 
houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 49/2020, que 
"Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.586, de 31 de dezembro de 2002, e dá outras 
providências", tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. No 
espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. 
Projeto de Lei 51/2020, que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.696, de 25 de março de 
2020 e dá outras providências", tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer 
favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação 
foi aprovado por todos. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador João Antônio 
Troes voltou a tocar na questão da cobrança de IPTU, apresentando o caso de uma empresa da 
Vila Britz que recebeu auxilio com aterro e isenção de cinco anos na cobrança do imposto do 
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Município, porém já no primeiro ano recebeu boletos referentes a esta cobrança. Classificou com 
injusto, pelo fato de o mesmo ter construído no Município, investido na cidade e gerar emprego, 
sendo que agora lhe é cobrado o valor, sem que a promessa tenha sido cumprida. Questionou qual 
tem sido o retorno das empresas para o Município, pois pelos dados oficiais 37,5% da arrecadação 
vem da Agricultura e o valor do IPTU é absurdo, em suas palavras. O vereador Leonardo Mayrer 
lamentou o fato de ter sido cobrado na semana anterior por ter saído mais cedo, o que é permitido 
de acordo com o Regimento Interno. Disse que não faltou com respeito a ninguém, diferente do 
presidente da Casa que faltou com respeito com o ex-secretário de Agricultura, que era 
seguidamente atacado até ocorrer a sua demissão, e que foi, agora, substituído pela filha do 
presidente da Câmara. Na sua opinião, com a presidência da Casa e com a filha secretária, hoje o 
colega Luiz Egon Kremer teria o segundo maior salário do Município, atrás apenas do Prefeito 
Municipal. Criticou o fato de não mais haver uma oposição ferrenha na Casa, onde se criticava 
nepotismo e encaixes familiares dentro do Poder Público Municipal. Disse que as frases sempre 
eram de que estas pessoas tinham a possibilidade de administrar os negócios da família, mas 
preferiam tomar o dinheiro público, invés de abrir espaço para quem não tinha oportunidade, porém 
agora a oposição se cala e ainda parabeniza o presidente pela colocação da filha no cargo de 
secretária de Agricultura. Disse que em respeito à Assessoria Jurídica passará a ficar até o final da 
sessão, embora tenha apenas deixado o Plenário, quando assuntos indevidos eram debatidos. O 
vereador Marcelo Antônio Muller rebateu a fala do colega Leonardo Mayrer, pois ninguém mais 
sabe se ele atualmente é oposição ou situação, afinal o colega mudou de partido recentemente. 
Questionou como o colega se sentiria, se quando ele fez uso da palavra, todos os colegas se 
ausentassem do Plenário. Disse não querer puxar o saco do Presidente, mas reconhece os 
trabalhos feitos por ele em todas as comunidades do Município. Além disso, expos que 
seguidamente se fala em abrir portas aos jovens com capacidade e quando isto acontece, 
encontram-se entraves. Destacou que o colega se faz de vítima, mas em duas oportunidades 
tentou a qualquer custo obter o cargo do Presidente. Criticou a troca de partido do colega e pediu 
que ele avaliasse o quanto ele já ganhou dos cofres públicos nos seus mandatos. Lamentou este 
tipo de atitude, pois envergonha o Legislativo, quando estes fatos que em nada servem são trazidos 
à debate. O vereador Rafael Auler agradeceu a todas as mensagens carinhosas recebidas ao longo 
do dia pela passagem do seu aniversário. O vereador Luiz Egon Kremer lamentou o fato de que o 
colega Leonardo Mayrer tenha entrado na sanha de atacá-lo, relembrando que quando o colega foi 
presidente da Câmara ninguém o desrespeitou da maneira que ele tem feito atualmente com quem 
ocupa esta cadeira. Enalteceu que sua filha possui formação para atuar na área a qual foi 
designada e disse que torce para que o filho do colega, depois de formado, também tenha este tipo 
de oportunidade, quer seja na vida pública ou privada. Relembrou que em outras oportunidades, 
nunca teve o voto do colega, mesmo estando juntos a oito anos na oposição. Pediu respeito aos 
colegas e sempre que necessário que se anuncie a necessidade de sair mais cedo. Nada mais 
havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos 
da presente Sessão, lavrando-se a presente Ata que lida, discutida e aprovada em sessão, segue 
assinada pelo Presidente e Secretário do Legislativo. 
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