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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e cinco 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 SEGUNDA 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, estando ausente o vereador Marcelo Antônio Muller. 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 11ª Sessão Ordinária realizada no dia 18 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 58, que encaminha projeto de lei nº 61/2020. EXPEDIENTE DOS 
VEREADORES: Pedido de Providências 03/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido 
de Providências 08/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido de Providências 
09/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; e Requerimento 09/2020, de autoria do vereador 
Jorge Zimmer. CONVOCAÇÃO: Fez uso da Tribuna a Secretária Municipal de Agricultura, Everlin 
Kremer, para falar sobre a estiagem, programas e o enfrentamento que está sendo feito pela 
municipalidade. Após a explanação, foi aberto o espaço para questionamentos dos vereadores, os 
quais foram respondidos. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador João Antônio Troes voltou a trazer casos de valores exorbitantes 
que são cobrados de contribuintes felizenses. Destacou que há legislação federal que impede a 
cobrança de IPTU, de pessoas que pagam ITR e Incra, porém na Feliz esta lei não tem efeito. 
Exigiu que os processos de asfaltamentos no Município seguem muito atrasados, embora a 
arrecadação seja uma das maiores da região. O vereador Leonardo Mayrer informou que a 
comunidade de Bela Vista não mais é atendida por ônibus, visto que a empresa Caxiense cortou a 
linha que atendia esta comunidade. Cobrou também o ponto facultativo realizado pelo Município na 
última semana, que acabou por confundir muitas pessoas, que não sabiam se os órgãos municipais 
estavam todos sem prestar atendimento à comunidade. O vereador Rafael Auler comentou que de 
fato houve uma série de reclamações devido ao ponto facultativo, visto que a definição ocorreu 
muito em cima da data, impedindo uma divulgação a contento. O vereador acrescentou que 
solicitou e será atendido já na próxima semana, com a ampliação do horário de atendimento à 
comunidade no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal. Passamos então para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 09/2020 de autoria do vereador Jorge Zimmer. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de 
Providências 03/2020 de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da discussão, não 
houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de Providências 
08/2020 de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de Providências 09/2020 de 
autoria do vereador Leonardo Mayrer. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 57/2020, que "Altera a Lei Municipal 
nº 3.577, de 19 de junho de 2019, que autoriza a concessão de incentivos para a Associação 
Industrial, Comercial e de Serviços de Feliz - ACISFE, e dá outras providências", tendo como 
relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão foi 
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colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 59/2020 que "Altera a Lei Municipal 
n.º 3.345, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o pagamento parcelado e cobrança 
de créditos tributários e não tributários, vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, e dá 
outras providências", tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da 
Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 
60/2020 que "Autoriza a alteração do Anexo II do PPA 2018/2021, alteração do Anexo III - 
Metas Prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020 e a alteração do Anexo XX 
da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2020", tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e 
parecer favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por 
todos. Projeto de Lei 61/2020 que "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.440, de 27 de julho 
de 2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa 
Econômica Federal, com a garantia da União 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora 
Joseane Hahn rememorou sua cobrança constante sobre o asfalto da Sobra, no São Roque, que é 
importante no escoamento da produção agrícola. Adiantou que deverá em breve apresentar 
Indicação referente a um projeto, nos moldes do Projeto SEMEAR, que visa atender diversas 
camadas da comunidade na área de atendimento a questões de saúde, esportes e bem-estar. 
Reforçou, ainda, a necessidade de resgatar a importância dos Clubes de Mães através de projetos 
de valorização destes. O vereador João Antônio Troes comentou sobre os diversos problemas 
apresentados na área da saúde do Município. Cobrou quantos testes estão sendo feitos para 
monitoramento da COVID-19; pediu explicações sobre funcionários municipais que estão sendo 
levados a suas casas em outros municípios; e, por fim, pediu maiores explicações sobre como tem 
sido efetivamente gasto todas as verbas que são repassadas ao Hospital Schlatter, que recebe 
mensalmente, segundo cálculo do edil, mais de R$ 1 milhão. O vereador teceu comentários, ainda, 
sobre a forma que é realizado o processo de asfaltamento na cidade que atende determinadas 
comunidades, enquanto outras estão a anos aguardando. O vereador Jair Roberto Sehnem 
comentou que na última sessão foi comentado que ele era privilegiado por ter coleta de lixo em sua 
residência. Explicou que a coleta atende a mais de oito famílias e que já ocorre antes mesmo de 
ser vereador. Disse que a comunidade do Canto Sturmer não está atendida devido ao processo 
licitatório e ao acesso que não estava transitável no momento da assinatura do contrato. Acredita 
que num próximo contrato a comunidade deverá ser inclusa e atendida da forma que merece. 
Lamenta que o colega João Antônio Troes tenha a audácia de falar mal do hospital, que a muito 
tempo estava totalmente deteriorado e agora encontra-se em excelentes condições. Disse que o 
histórico do colega não permite que o mesmo faça cobranças ao caráter dos demais vereadores, 
pois mora em uma área invadida e vende bebidas de forma ilegal. Pediu respeito e avisou que 
qualquer outra forma de tentar denegrir sua imagem fora da Câmara será respondida com 
processos judiciais. O vereador Leonardo Mayrer esclareceu as mudanças realizadas no leito do 
Arroio do Hermes, em 1985, visando não restar dúvidas e discussões desnecessárias. O vereador 
Rafael Auler comentou sobre controvérsias do colega João Antônio quanto a questão de obras e 
contratação de pessoal. Parabenizou ao Hospital Schlatter que prontamente atendeu seu filho no 
último final de semana. Destacou também o combate a COVID-19, solicitando engajamento da 
comunidade na colaboração com funcionários públicos do Município têm trabalhado diariamente 
necessitando se proteger e atender bem a comunidade. Pediu também que os vereadores seja, 
propagadores de boas ações neste interim, destacando que os filhos dos mesmos também devem 
estar engajados nesta luta, evitando aglomerações desnecessárias. O vereador Junior Freiberger 
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comentou que buscou informações sobre a aplicação de testes de COVID-19, entre os moradores 
de cidades da região, onde há uma diferença grande a menos no que se refere a testes aplicados 
na cidade Feliz. Trouxe detalhes sobre a compra dos testes que estão demorando mais tempo a 
serem realizados por parte da Feevale, que é a entidade responsável pelos diagnósticos. Disse que 
o Município segue o protocolo da Secretaria Estadual da Saúde, embora acredite a uma testagem 
em massa seja a melhor maneira de tentar estancar essa doença. O vereador Luiz Egon Kremer 
lembrou da passagem do Dia do Trabalhador Rural, o qual enalteceu e parabenizou pela passagem 
do dia. Lembrou também a passagem do Aniversário de Feliz, que comemorará seus 61 anos no 
próximo final de semana. Agradeceu a presença da secretária de Agricultura e desejou bom 
trabalho a mesma a frente da pasta. 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  


