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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos dezoito 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 PRIMEIRA 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 10ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 11 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 53, que encaminha projeto de 
lei nº 56/2020; Mensagem nº 54, que encaminha projeto de lei nº 57/2020; Mensagem nº 55, que 
encaminha projeto de lei nº 58/2020; Mensagem nº 56, que encaminha projeto de lei nº 59/2020; 
Mensagem nº 57, que encaminha projeto de lei nº 60/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 
Indicação 05/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Pedido de Providências 07/2020, de 
autoria do vereador Leonardo Mayrer; Projeto de Lei nº 55/2020, de autoria do vereador Junior 
Freiberger; Requerimento 08/2020, de autoria do vereador Rafael Auler; e Convocação da 
secretaria de Agricultura, de autoria do vereador Luiz Egon Kremer. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger 
utilizou o espaço pra explicar o projeto de lei por ele apresentando, buscando a simplificação e 
agilização do processo de concessão de nomes de ruas aos novos loteamentos no Município, 
facilitando o registro junto à RGE, Corsan e também Cartório de Registros. O vereador João 
Antônio Troes denunciou que funcionários do Posto de Saúde do Centro estão sendo buscados em 
suas casas que ficam em outras cidades e no final da tarde são levados às suas casas, mesmo que 
recebam Vale-Transporte. De acordo com o vereador, a justificativa seria a pandemia, porém, 
segundo o vereador, há uma aglomeração muito maior dentro de um veículo pequeno lotado, do 
que em relação a um ônibus de transporte. Pediu equidade de tratamento aos funcionários deste 
setor. O vereador teceu críticas, também, a aquisição de livros por parte do Município no valor de 
R$ 9 mil, numa época de pandemia, sendo que os mesmos não serão usados em tão pouco tempo, 
uma vez que as aulas estão suspensas. Destacou outros gastos, como a verba de publicação em 
jornais, que no ano anterior chegou à marca de R$ 40 mil gastos pela administração municipal. 
Relatou o vereador, ainda, sobre uma área de terras, Rua Mathias Simon, a qual o proprietário 
recebeu uma cobrança de IPTU no valor de R$ 8 mil, acrescida de R$ 8 mil, referente ao asfalto 
que foi feito pela Municipalidade. Contudo, ao tentar vender esta área, o negócio não se 
concretizou, pois a administração municipal comunicou o possível comprador de que a área se 
encontra em área de Proteção Ambiental, não podendo nada ser edificado no local. Questionou o 
porque de ser realizada uma cobrança de R$ 8 mil, de uma área que não tem serventia alguma 
para o proprietário, cobrando que o Município, realize cobranças diferenciadas destes tipos de 
áreas, como acontece em inúmeras cidades do Estado. Acredita que ações judiciais serão 
ajuizadas contra o Município, que terá de arcar com a devolução deste tipo de cobrança. A 
vereadora Joseane Hahn comentou que novamente lhe chegaram reclamações quanto a falta de 
água na localidade de Morro das Batatas, que estariam a quase cinco dias sem nenhuma solução. 
A vereadora reclamou também da constante necessidade de aprovação de projetos em caráter de 
urgência, que tem sido algo corriqueiro e que faz com que não haja uma correta apreciação do 
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projeto, necessitando posteriormente de ajustes, em virtudes de nuances que não puderam ser 
observadas anteriormente, devido a pressa na apreciação e votação. A vereadora solicitou, 
também, informações sobre os valores que seriam enviados ao Município em razão da partilha do 
pré-sal, os quais seriam destinados à compra do novo caminhão dos Bombeiros Voluntários de 
Feliz. Se colocou ao lado do vereador João Antônio na questão da cobrança de IPTU diferenciado 
para quem é proprietário de áreas em APP. Sobre os livros disse também ter entrado em contato 
com a secretária de Educação, solicitando o cancelamento da compra, o que lhe foi informado que 
não mais seria possível. Lamentou, pois cortes em áreas importantes estão sendo realizados, para 
preencher brechas que não precisariam estar recebendo verbas. O vereador Rafael Auler 
comentou que a questão do livro já está efetivada a compra desde novembro de 2019, quando 
ainda nem se comentava em pandemia. Relatou a importância do projeto no aspecto histórico do 
Município. Pensa o vereador que o que incomoda a oposição não seja nem mesmo a compra, mas 
quem escreveu e o título: Feliz, ontem e hoje. Sobre o caminhão de bombeiros adiantou que o 
encontra-se adiantado o processo para a aquisição do novo veículo e acrescentou que o atual 
caminhão se encontra em manutenção, sendo que deve retornar à atividade em breve. O vereador 
Marcelo Antônio Muller rebateu as palavras do colega Rafael no que tange à oposição incomodada 
e relacionou uma série de melhorias obtidas pela Municipalidade muito graças ao trabalho realizado 
pela oposição que buscou verbas para tal. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições:  
Requerimento 08/2020, de autoria do vereador Rafael Auler. No espaço da discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Indicação 05/2020, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação 
foi aprovado por todos. Pedido de Providências 07/2020, de autoria do vereador Leonardo 
Mayrer. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por 
todos. Projeto de Lei 52/2020, que "Institui Programa Municipal de Microcrédito, e dá outras 

providências", tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 53/2020, que 
"Autoriza a inclusão de programa no PPA 2018/2021, no Anexo de Metas Prioritárias da LDO e 
LOA de 2020, e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais)", tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da 
Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 
54/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.486, de 12 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Distrito Industrial Cresce Feliz, a alienar lotes e dá outras providências", 

tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 58/2020, que "Autoriza o 
Município de Feliz a colaborar em ações de incentivo à aquisição de produtos e serviços em 

empresas locais", tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. Convocação da Secretária de 
Agricultura, de autoria do vereador Luiz Egon Kremer. No espaço da discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde o vereador Junior Freiberger tornou a falar sobre a questão da aquisição dos 
livros pela Secretaria de Educação, defendendo a riqueza de informações que nele constam, porém 
pontuando que algumas personalidades não tenham sido todo o seu conhecimento documentado. 
Pontuou a possibilidade de se repassar os livros em formato PDF para os alunos da rede escolar, 
visto que é desta forma que boa parte dos alunos tem estudado ao longo das últimas semanas. O 
vereador Leonardo Mayrer reforçou a questão da cobrança de IPTU e de constantes reclamações 
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que lhe são feitas. Colocou-se ao lado dos colegas na questão de uma readequação de valores 
para áreas de APP e inundável, pedindo que os proprietários se mobilizem visando a readequações 
por parte da Municipalidade. Pediu a Administração Municipal que busque estudar uma forma de 
incentivar o aluguel de salas comerciais de bairros da cidade, sugerindo, inclusive, desconto de 
IPTU aos proprietários. O vereador João Antônio Troes comentou sobre a falta de coleta de lixo no 
Morro Sturmer, na Picada Cará, o qual recebeu seu pedido em novembro do ano passado. Pediu 
se a coleta em lugares diferenciados somente é feita em lugares onde moram vereadores, pois 
estes são atendidos. Lamentou que mesmo com mais de 20 indicações apresentadas nas 
oportunidades que teve, nenhuma delas até agora foi atendida. Reforçou a necessidade de se 
fiscalizar o setor de Fazenda, pois as cobranças são muito acima do considerado justo e por 
inúmeras vezes ultrapassam os aumentos da inflação. O Senhor Presidente Luiz Egon Kremer 
lamentou a forma com que o colega Rafael comentou sobre o livro, pois acaba criando atritos 
desnecessários. Leu, ainda, uma mensagem de um empresário felizense, o qual encaminhou um 
presente para o vereador Leonardo Mayrer com uma viseira de proteção no combate ao 
coronavírus. 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. 
 
 
   Presidente Vereador Luiz Egon Kremer 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


