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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZ DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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: 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 solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE 
ATA: Ata da 13ª Sessão Ordinária realizada no dia 03 de junho 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 DOS 
VEREADORES: Pedido de Providências 07/2019, de autoria da vereadora Joseane Hahn; 
Indicação 05/2019, de autoria de todos os vereadores.  Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger teceu comentários a 
respeito de emenda parlamentar a ele prometida no ano de 2017, pelo Deputado Federal Danrlei de 
Deus, não mais será encaminhada ao Município, uma vez que houve troca de Governo e de 
ministros, sendo a verba reencaminhada para outro fim. Desta forma, a questão do vídeo-
monitoramento não será de pronto atendida, cabendo ao Município repensar a forma com que se 
possa fazer o investimento em algo que é muito necessário, quer seja através de verbas próprias, 
quer seja na busca de verbas oriundas de outras fontes. Lamentou o fato, pois tinha a certeza de 
que este valor seria destinado a cidade, auxiliando na segurança do Município. Expôs que, de 
início, o Município deverá integrar um conjunto de outros cinco municípios, para a aquisição de um 
sistema integrado de vigilância. Sobre o projeto de lei 65/2019, que trata de mudanças no IPERGS, 
comentou que ainda está analisando alguma alteração, em cima de sugestões que entende serem 
importantes. Relembrou que há uma preocupação com a falência do IPERGS e com a majoração 
dos custos dos serviços prestados. Trouxe ao debate a possibilidade de o Município auxiliar no 
custeio de planos de saúde ofertados por outras empresas, possibilitando ao servidor a busca pelo 
serviço que melhor lhe atende, como acontece no setor privado. Disse que na próxima semana 
trata números e pesquisas para auxiliar em uma decisão mais madura quanto ao projeto. O 
vereador Jorge Zimmer, na mesma linha do colega Junior, falou sobre as mudanças propostas no 
IPERGS, porém apresentou os contrapontos, visto que ficou definido em Audiência Pública, no ano 
anterior, a paridade de valores entre os servidores e o Município no custeio deste serviço. Sobre a 
possibilidade de abrir a oportunidade para planos privados pontuou a questão de valores, visto que 
o custo atual, fará com que o servidor tenha que dispender mais da metade do seu soldo para 
custear este benefício. Alertou também que, com menos contribuintes no IPERGS, maior será o 
valor do rateio entre os usuários, o que não seria benéfico para a grande maioria dos servidores. 
Sobre a segurança pública, convidou de antemão a todos os vereadores e a comunidade para a 
audiência pública a se realizar no dia 26 de junho na Câmara de Vereadores, com participação da 
Brigada Militar, Polícia Civil, Consepro e Acisfe. Por fim, a pedido do Senhor Presidente convidou a 
todos para o Jantar da Acisfe que ocorrerá no sábado próximo para angariar recursos para a 
construção da futura sede da entidade. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Pedido de Providencias 07/2019, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Colocado em 
discussão, o vereador Junior Freiberger explicou o funcionamento de cadastros junto ao SICONV, 
sendo necessária a abertura de janelas de cadastros, bem como essas janelas devem estar 
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alinhadas aos projetos que se busca cadastrar. Expôs que está em andamento, através do MAPA, 
os cadastros para infraestrutura do setor primário, onde já foram inclusos vários projetos do 
Município. Acrescentou que não é necessário cadastrar projetos no SICONV para que se busque 
verbas junto aos parlamentares, sendo importante o contato direto e contínuo com os 
representantes para que, assim que estes liberarem as verbas, se cadastre o projeto no SICONV. A 
autora do pedido explicou que o cadastramento do projeto no SICONV foi um pedido do seu 
parlamentar, visto que o valor é acima do que é previsto em emendas. Além disso, pediu ao colega 
que, caso o mesmo projeto já esteja cadastrado, que se busque informar o número do mesmo para 
que se passe a cobrar o parlamentar. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Indicação 05/2019, de autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 69/2019, que 
“Inclui artigo na Lei Municipal nº 3.264, de 24 de maio de 2017, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Feliz”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 72/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo 
de permissão de uso de imóvel com a Associação Jipe Clube Feliz 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 unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, o vereador Valdecir Kronitzky contou um causo ocorrido pela manhã, quando sem 
saber que ele era vereador, um comerciante de maneira indignada criticou os vereadores do 
Município por sempre apoiarem as empresas de outras cidades, visando a instalação destas na 
Feliz, e não ser dada a mesma atenção às empresas que já estão aí a mais de 20 anos. Comentou 
que no momento da visita, o mesmo comerciante recebeu a visita de bombeiros civis, os quais 
foram corridos do estabelecimento. Por repassou as palavras deste comerciante, que pediu que o 
Executivo pelo menos deixasse os empresários respirarem entre uma exigência e outra, pois dá 
maneira que as cobranças de adequações estão sendo feitas não há forma de atendê-las, correndo 
o risco de fechar as portas. O vereador Junior Freiberger comentou sobre as dificuldades 
apresentadas pelo colega, destacando que não é apenas o Município que realiza cobranças, 
pontuando o caso dos bombeiros, que é uma cobrança do estado. Explicou o procedimento que 
está sendo realizado para valorizar as empresas locais, com a criação de um loteamento industrial, 
com valores muito abaixo do mercado, para serem adquiridos pelos empreendedores locais. Ou 
seja, o Município oferece oportunidades, sendo necessário também a busca dos empresários, junto 
ao Poder Executivo, das oportunidades ofertadas. 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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