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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 comentou que irá entrar posteriormente com 
uma Indicação na qual pretende discutir a ampliação da Feira do Agricultor, visto que há vários 
produtores rurais com disposição para venderem seus produtos, mas que não possuem local para o 
fazer. O vereador Jorge Zimmer parabenizou o Município de Feliz pela passagem dos seus 61 
anos. Sobre o assunto trouxe um histórico desde o nascimento da localidade até os dias atuais, 
parabenizando todos que tiveram papel ativo nesta caminhada. Passamos então para a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 10/2020 de autoria do vereador Leonardo Mayrer. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de 
Providências 10/2020 de autoria do vereador João Antônio Troes. Após breve discussão foi 
colocado em votação e aprovado por todos. Indicação 06/2020 de autoria do vereador João 
Antônio Troes. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi 
aprovado por todos. Projeto de Lei 55/2020, que “Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.421, 
de 17 de setembro de 2001, e da outras providencias”, 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 56/2020 que "Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 33.950,00 (trinta e três mil novecentos e cinquenta reais) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2020," tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Rafael Auler parabenizou a cidade de 
Feliz pelos 61 anos de emancipação política, enaltecendo os seus administradores e a comunidade 
que é o motor de toda a engrenagem do Município. O vereador Jair Roberto Sehnem relembrou sua 
relação com a cidade de Feliz desde o seu nascimento. Fez um paralelo com a agricultura, 
industrias que são fortes empurradores da economia local. Destacou que na próxima quarta-feira 
estará completando 35 anos de carteira assinada, agradecendo todas as empresas por onde 
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passou e que muito ajudaram na sua formação profissional. O vereador João Antônio Troes disse 
que na Rua Campo Bom há uma cobrança antiga pelo passeio público, porém o mesmo não se 
concretiza, pois, boa parte dos terrenos ali pertencem a municipalidade. Quanto às acusações 
feitas a ele, pelo colega Jair Sehnem, na semana anterior, disse que o colega não pode dizer que 
ele mora em uma área invadida, uma vez que ele paga IPTU e tantas outras taxas para a 
Municipalidade. Comentou também sobre sua passagem na diretoria da Associação Santa Cecília, 
em Picada Cará, onde muitas obras importantes foram realizadas com auxilio de suas diretorias, 
como a cancha de bolão e futebol de salão. Expôs que tudo estava funcionando, quando deixou a 
presidência, após nove anos de atuação. Enalteceu que foi tudo feito em comunidade, diferente da 
atualidade, quando o atual presidente da Associação diz que foi ele que trocou o telhado, 
esquecendo que festas de famílias e a igreja da localidade auxiliaram na realizam desta obra. A 
vereadora Joseane Hahn comentou sobre a cobrança de comunidades como o Bananal e Coqueiral 
quanto aos assuntos que são tratados na casa, que não tem recebido a devida atenção. Expôs que 
estamos na metade de 2020 e não há nenhuma perspectiva de investimentos em determinadas 
comunidades. Disse que são inúmeros os pedidos feitos pelos vereadores que acabam por não 
receber respostas do Poder Executivo. Solicitou que o líder de Governo faça esta cobrança e 
interceda no sentido de haver um maior dialogo entre as comunidades, autoridades e 
administração. A vereadora se reportou, ainda, a dois comentários realizados por ela em sessões 
anteriores. Sobre os Bombeiros e a aquisição do novo veículo foi informada que realmente será 
adquirido nos próximos dias e terá de passar por adaptação para poder entrar em atividade. Já 
sobre a implantação de um projeto de atendimento às comunidades, nos moldes do projeto 
SEMEAR, realizado na cidade Vale Real, informou que foi procurada pelo coordenador de esportes 
do Municipio que expos que muitas atividades estavam programadas para serem realizadas, mas 
em função da pandemia não puderam ser efetivadas. O vereador Jorge Zimmer destacou a grande 
audiência da comunidade nas sessões através das transmissões online, que tem atingido marcas 
superiores a 200 pessoas, e que vários comentários pertinentes são realizados ao longo das 
transmissões. Sobre o asfalto do Bananal acredita que a obra será maior do que os 500 metros 
ditos pelo colega João Antônio. Além disso, expôs que entre 500 metros e nada, e sempre melhor 
ter 500 metros prontos e seguir a cobrança para que o trecho pavimentado seja cada vez maior, até 
que se contemple o trajeto como um todo. O Presidente Luiz Egon Kremer também parabenizou o 
aniversário do Município. Destacou que durante oito anos foi vereador sem conseguir nenhuma 
obra de relevância para a região do Roncador, de onde veio. Porém, agora, nos últimos quatro 
anos as coisas chegaram, com ginásio e possivelmente asfalto. Disse que é necessário paciência, 
mas na medida do possível as obras vão chegando a todas as comunidades. 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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