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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às vinte 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: Jair Roberto Sehnem, Joseane 
Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael 
Auler. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Luiz Egon Kremer declarou abertos os trabalhos 
da presente Sessão e convidou o Diretor do Instituto Federal, câmpus Feliz, Senhor Giovani Aiub, 
que discorreu sobre os cortes de orçamento que estão ocorrendo junto ao educandário por parte do 
Governo Federal, sobre o trabalho realizado junto aos alunos e o reflexo do IFRS na economia do 
Município de Feliz. Os senhores vereadores realizaram ponderações a respeito do assunto, bem 
como apoiaram a luta pela manutenção dos trabalhos realizados pela escola. Dando 
prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA 
DA SEGUINTE ATA: Ata da 11ª Sessão Ordinária realizada no dia 20 de maio de 2019. 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 70; Mensagem nº 71; Mensagem nº 72, que encaminha projeto de lei nº 
67/2019; Mensagem nº 73, que encaminha projeto de lei nº 68/2019; Mensagem nº 74, que 
encaminha projeto de lei nº 69/2019; Mensagem nº 75, que encaminha projeto de lei nº 70/2019; 
Mensagem nº 76, que encaminha projeto de lei nº 71/2019;   EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 
Projeto de Resolução 01/2019, de autoria da Mesa Diretora. DEMAIS EXPEDIENTES: 
Requerimento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer 
comentou sobre uma série de arrombamentos que tem sido registrada em diversos bairros do 
Município. Comentou que, em parceria com o colega Junior Freiberger, tem buscado voltar as 
atenções para este problema. Dessa forma, expôs que irá indicar a realização de uma audiência 
pública junto à Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento, para que ocorra uma discussão 
entre as autoridades municipais, autoridades policiais e a comunidade, visando encontrar 
alternativas para melhorar a situação atual. Seguindo, o vereador se ateve ao ofício encaminhado 
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, buscando a realização de uma alteração na lei, 
no que tange aos servidores que já realizaram Concurso Público, para que os mesmos sejam 
encaixados na atual forma de ingresso e custeio do IPERGS, ficando a mudança encaminhada via 
projeto de lei valendo nos Concursos Públicos posteriores. O vereador Junior Freiberger expôs que 
inicialmente se realizará um encontro com a Brigada Militar para alinhar os pontos relevantes e, 
posteriormente, se deva buscar o encontro com a comunidade. O Presidente Luiz Egon Kremer 
comentou que a cerca de um mês já foi realizado um evento em São Sebastião do Caí para o 
lançamento de um projeto semelhante, porém apenas ele se fez presente ao evento. O vereador 
Jorge Zimmer disse que acredita que, embora não houvesse a participação maciça dos vereadores, 
isto não desautoriza os vereadores a trazer a Casa a reclamação da comunidade. O vereador Jair 
Roberto Sehnem comentou sobre a falta de rigor no encarceramento de quem comete de delitos, 
como os arrombamentos, visto que logo após serem detidos, os meliantes acabam sendo liberados. 
Isto, segundo o vereador, serve como incentivo para que os delitos sigam ocorrendo. Questionou 
também as novas placas veiculares, que não mais informam de que município é cada veículo, o 
que prejudica a identificação de possíveis infratores. A vereadora Joseane Hahn pontuou as 
mudanças propostas na questão do projeto de lei que trata sobre o pagamento do IPERGS por 
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parte dos servidores, que visa a paridade, atendendo a uma reivindicação dos servidores, pela qual 
ela auxiliou na concessão da mesma. Sobre a educação, questionou os contingenciamentos que 
estão sendo definidos pelo Governo Federal, lamentando a falta de investimento na área. Teceu 
críticas também ao Governo Estadual, que utiliza os servidores como cobaia, na tentativa de achar 
ou inventar alguma solução, não havendo estudo para que metas sejam traçadas, visando mudar o 
quadro atual. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Resolução 01/2019, de 
autoria da Mesa Diretora. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 64/2019, que “Concede isenção de contribuição de melhoria”, tendo 
como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 66/2019, que “Altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 1.985, de 21 de dezembro de 2006, que cria a Comissão de 

Análise das Concessões de Incentivos Financeiros a Empresas”, tendo como relator o vereador 
Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde ninguém fez uso da 
palavra. 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  


