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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA QUARTA 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, João Antônio Troes 
e 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 13ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 1º de junho 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 63, que 
encaminha projeto de lei nº 64/2020; Mensagem nº 64, que encaminha projeto de lei nº 65/2020; 
Mensagem nº 65; Mensagem nº 66, que encaminha projeto de lei nº 66/2020; Mensagem nº 67. 
EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 08/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; 
Indicação 09/2020, de autoria do vereador João Antônio Troes; Indicação 10/2020, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer; Indicação 11/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Indicação 
12/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; e Requerimento 11/2020, de autoria do vereador 
Jorge Zimmer. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: 
onde o vereador Jorge Zimmer destacou o caderno incluso no Jornal primeira Hora, onde destacou 
o cuidado com o Meio Ambiente, e as diversas formas de se trabalhar a reciclagem e o correto uso 
dos materiais, dando ênfase a questão dos plásticos, que estão diariamente no cotidiano da 
comunidade e que merecem uma melhor conscientização no seu descarte. O vereador João 
Antônio Troes comentou sobre a atuação dos motoristas de aplicativos na cidade, que entraram em 
contato com ele, apresentando alvará que possibilita a eles a exercerem a profissão. Comentou 
também as dificuldades da comunidade do Bananal em relação à iluminação pública, onde muitas 
lâmpadas encontram-se fora de funcionamento. Expôs, ainda, que há uma área de uma empresa 
felizense que está sendo disponibilizada para o descarte de entulhos e restos de podas, ficando a 
definição da utilização ao Poder Executivo Municipal. Relatou, também, de dois casos ocorridos no 
Hospital do Munícipio e que chamam a atenção: o primeiro é a falta de médicos para atender via 
convênio com IPE; já o segundo é o de um cidadão que estava a cinco anos se tratando no 
Munícipio, com o diagnóstico de pedra da vesícula e que agora, transferido a Porto Alegre, 
constatou-se que ele não tem esta patologia. Na área da Agricultura, pediu como estão as 
investigações referentes ao descarte de veneno no Arroio da localidade de Roncador, bem como 
solicitou a possibilidade de o Município auxiliar na destinação de animais falecidos do ramo da 
pecuária, visto que os proprietários que já sofrem grande perda quando um desses animais morre, 
ainda precisam contratar serviços do Círculo de Máquinas, o que aumenta o prejuízo. Disse que 
sempre que precisou foi atendido pelo Secretário de Obras, mas muitos munícipes acabam não 
sendo encaminhados a ele, tendo que pagar de maneira particular. O vereador Junior Freiberger 
informou que quanto a questão da iluminação pública, basta o cidadão ligar para a recepção da 
Prefeitura Municipal que protocolará o pedido. Acrescentou que há também a possibilidade de 
realizar o protocolo através do aplicativo do Município. O vereador Luiz Egon Kremer acrescentou a 
respeito da fala do colega Jorge onde mostrou uma série de ações tomadas pela sua empresa 
visando a diminuição do consumo de sacolas plásticas. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
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proposições: Requerimento 11/2020 de autoria do vereador Jorge Zimmer. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Indicação 
08/2020 de autoria do vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por todos. Indicação 09/2020 de autoria do vereador João 
Antônio Troes. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi 
aprovado por todos. Indicação 10/2020 de autoria de todos os vereadores. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Indicação 
11/2020, de autoria de todos os vereadores. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por todos. Indicação 12/2020 de autoria do vereador Junior 
Freiberger. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado 
por todos.  Projeto de Lei 62/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.703, de 03 de abril de 2020, 
que concede isenção de preço público para locação de prédios públicos concedidos a 
particulares", 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 64/2020 que 
"Altera a Lei Municipal nº 3.717, de 20 de maio de 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. 
Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jorge Zimmer destacou que estão 
sendo realizados operações tapa-buracos na RS 452 e VRS 843, desta vez com um trabalho 
melhor do que o que fora realizado anteriormente. A vereadora Joseane Hahn destacou que seria 
interessante o Munícipio disponibilizar um relatório de atividades das benfeitorias que são 
realizadas em cada uma das comunidades felizenses, através de sua pagina na internet ou nas 
redes sociais, auxiliando na transparência das ações. Quanto ao IPTU colocou-se favorável a 
iniciativa de uma revisão das áreas alagáveis, bem como uma correta diferenciação do que é zona 
rural e zona urbana, visto que claramente há desvirtuamento em vários casos. O vereador João 
Antônio Troes acrescentou que existem também diferenciações quanto a concessão de 
autorizações de construção em determinadas áreas, ao gosto de cada cliente. Reforçou que este 
tipo de diferenciação não pode acontecer, havendo a necessidade de tratamento igualitário. 
Relatou reclamação de moradores da Vila Britz, que pedem a implantação de parada de ônibus, 
para se protegerem em dias de chuva. Desculpou-se com os funcionários da Emater, dizendo que 
foi convidado a visitar e conferir o trabalho realizado, que na sua visão é bastante proveitoso. 
Inclusive, estendeu o convite para que sejam apresentados estes trabalhos na Tribuna Livre na 
última sessão do mês. Lamentou o fato de que haverá um corte no número de funcionários devido 
a diminuição do repasse de verbas por parte do Munícipio. O vereador Rafael Auler pediu que o 
colega apresentasse o nome dos beneficiados pelas diferenciações nas autorizações das 
construções, até para que estas pessoas possam se defender e haver uma correta explicação do 
porquê que estas autorizações foram concedidas. Comentou também sobre a coleta de lixo na 
cidade e conclamou a comunidade para auxiliar na correta separação do lixo, visto que o percentual 
de reciclagem de Feliz ainda é muito baixo, algo em torno de 15%. Repassou as datas e a 
diferenciação de cada tipo de lixo para o correto descarte. Informou que os voluntários do projeto 
SOS Rio Caí estão se mobilizando para nos próximos dias realizarem uma coleta de lixo junto às 
rodovias que cortam o Município, convidando a comunidade e se inteirar das informações nos 
canais de comunicação. O vereador Junior Freiberger destacou que foi realizado um estudo para 
encaminhar ao Governo Federal visando solicitar verbas para a instalação de novos contêineres em 
outros bairros de Feliz. Neste estudo se notou uma diminuição significativa na quantidade de lixo 
recolhido e também na reciclagem obtida. Embora não possa se afirmar com toda a certeza, a ação 
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de catadores interfere diretamente no índice de reciclagem, uma vez que ela não é realizada pela 
empresa coletora. De qualquer forma, acredita o vereador, o material recolhido pelos catadores 
também vai pra a correta destinação, embora por um caminho diferenciado. Pontuou que a questão 
do aumento de catadores também precisa de atenção do Poder Público, uma vez que a situação 
geral do país tem obrigado muitos a se dedicarem a estas ações em busca de seu sustento. 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  


