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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos quinze 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 QUINTA 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 14ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 08 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 68, que 
encaminha projeto de lei nº 68/2020; Mensagem nº 69, que encaminha projeto de lei nº 69/2020; 
Mensagem nº 70, que encaminha projeto de lei nº 70/2020; e Mensagem nº 71, que encaminha 
projeto de lei nº 67/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 13/2020, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer; Requerimento 12/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; 
Requerimento 13/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; e Requerimento 14/2020, de 
autoria do vereador Leonardo Mayrer. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger comentou a inclusão do Município na 
área de bandeira vermelha no combate a pandemia do Coronavírus, o que faz com que se mude os 
decretos locais, fazendo com que o comércio e a indústria tenham que se readequar diminuindo o 
número de funcionários e colaboradores em serviço. Trouxe dados que mostram que a medida não 
se faz necessária na cidade e devido a isso uma comitiva de prefeitos do Vale do Caí esteve 
reunida no dia de hoje solicitando uma reavaliação junto ao Governador do Estado. Reforçou que 
na terça-feira novamente haverá reunião buscando uma readequação no posicionamento. O 
vereador Rafael Auler também se manifestou sobre a busca da flexibilização do município junto ao 
Governo do Estado e pediu paciência a população, pois os representantes do Município têm 
buscado defender os interesses da comunidade, mas infelizmente este tipo de situação não se 
resolve sem que haja uma correta discussão. O vereador João Antônio Troes comentou sobre um 
local na cidade em que um empresário estava disposto a abrir um empreendimento de 
gastronomia, porém no local estão instaladas quatro bocas-de-lobo, que trazem mau cheiro e 
prejudicam o negócio. Comentou também sobre a reclamação feita a ele por motoristas do 
transporte escolar referente a falta de calçamento nas adjacências da Escola Alfredo Spier, o que 
faz com que as crianças tenham de embarcar no ônibus já dentro da rua. Pontuou que referente 
aos terrenos do Município que estão à venda na área central da cidade tem uma empresa 
interessada em adquirir a área pelo valor que consta nas avaliações do Município, desde que seja 
possibilitado a aquisição em 48 prestações, pedindo atenção da municipalidade a esta proposta. 
Comentou ainda sobre questões que afetam a área da saúde, apresentando o caso de um morador 
que a 16 meses espera para um processo cirúrgico, porém não recebe prosseguimento em sua 
necessidade por parte da Secretaria de Saúde. Pontou que estará levando o cidadão para 
atendimento de particular para tentar acabar com o martírio deste senhor. Acrescentou, ainda, outro 
fato que envolve o Hospital Schlatter, onde uma senhora realizou procedimentos médicos e ao 
solicitar notas comprovantes destes serviços, teve seu pedido negado. Questionou o porquê de o 
Hospital não fornecer, o que ao seu ver é uma obrigação? Afirmou que este tipo de ação é típico de 
quem tem caixa dois, pois não há necessidade de não fornecer recibo. Pediu também se não tem 
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forma de mudar as pessoas que estão dentro da instituição a muito tempo. Por fim, solicitou que os 
realizadores do Encontro de Cervejarias, se possível, apresentassem os resultados do evento, visto 
que havia sido solicitado uma verba para a Administração Municipal e que após fora diminuída pela 
Casa Legislativa, gerando grande debate. Reforçou que a apresentação, embora não seja 
obrigatória, deva ser apresentada para que os vereadores possam avaliar se teria valido a pena o 
dispêndio de valores dos cofres públicos. A vereadora Joseane Hahn acenou positivamente a 
reclamação das bocas de lobo, visto que tem encaminhado constantemente requerimentos quanto 
a questão. Sobre as calçadas relatou o caso de um morador do bairro Bela Vista, que está 
esperando a muito tempo a liberação do Poder Público de um espaço de 16m² para a conclusão de 
uma obra. O Senhor Presidente Luiz Egon Kremer se colocou favorável também a apresentação do 
balanço do Encontro dos Cervejeiros e pediu ao colega Junior Freiberger, que teve participação no 
evento busque trazer aos vereadores. Em resposta Junior Freiberger expôs que atuou no evento e 
de que o balanço já está pronto, porém cabe a diretoria do evento ser procurada para apresentar 
esses números. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 12/2020 de autoria 
da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Requerimento 13/2020 de autoria da vereadora Joseane Hahn. No espaço da discussão, não 
houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Requerimento 14/2020 de 
autoria do vereador Leonardo Mayrer. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de Providências 11/2020 de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação 
foi aprovado por todos. Projeto de Lei 69/2020, que “Autoriza a contratação temporária de 12 
(doze) Auxiliares de Serviços Gerais, em razão de excepcional interesse público, e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer 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 respondeu à questão abordada pelo 
colega João Antônio Troes referente a falta de calçamento nas proximidades da Escola Alfredo 
Spier, o que deverá ser reforçado junto ao Poder Executivo. No que tange a questão de 
esgotamento pontou que é uma questão que diz respeito à Corsan, que nos próximos anos, 
conforme contrato com o Município, deverá realizar investimentos nesta área. Sobre a questão de 
saúde do cidadão, pediu para que o colega João Antônio Troes procure a Secretaria da Saúde 
antes de dar encaminhamento particular, pois há um processo em andamento, que está bem 
adiantado. O vereador Leonardo Mayrer voltou a tocar na questão da cobrança de calçada na rua 
Campo Bom, que já é cobrança sua de mais de 12 anos e até hoje não foi atendida. Reforçou que a 
via liga a lotes industriais, creches, escolinhas e loteamentos, sendo perigosa, visto que os 
pedestres tem que dividir com os veículos. O vereador João Antônio Troes aconselhou o colega 
Leonardo Mayrer a esperar por mais 12 anos, visto que a área pertence ao Município e não há 
interesse nessa questão. Quanto ao tratamento de saúde citado pelo colega Rafael Auler, disse 
que falta uma maior atenção para casos especiais, como o referido, pontuando que este cidadão 
procurou várias frentes sem obter êxito. O vereador Marcelo Antônio Muller parabenizou o 
posicionamento da presidência da Acisfe, quanto ao novo decreto estadual, mostrando força e 
trabalho na representação dos comerciantes de Feliz. A vereadora Joseane Hahn também mostrou 
preocupação quanto ao decreto estadual e todas as consequências que irão de advir desta 
determinação. Convocou também a comunidade a se empenhar na luta contra a pandemia. 
Pontuou que falta conscientização, visto que tem recebido diversos vídeos de cervejarias lotadas 
em municípios próximos no final de semana. Questionou o fato de estarem sendo cobrados IPTU 
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de estábulos de produtores, citando o caso de uma contribuinte que está sendo cobrado pelo 
terceiro ano, mesmo após protocolar reclamações junto à Prefeitura. O vereador Luiz Egon Kremer 
pediu auxílio para buscar a reversão da decisão da Caxiense de não mais disponibilizar ônibus 
diário para a localidade de Escadinhas, o que tem trazido muitos problemas à comunidade daquela 
região. 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  


