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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e dois 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 15ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 15 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 72; e 
Mensagem nº 73; EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento 15/2020, de autoria do 
vereador Rafael Auler;  Requerimento 16/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido de 
Providências 12/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; e Moção de Repúdio 03/2020, de 
autoria de todos os vereadores. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício 23/2020, da Associação de Saúde 
Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Jorge Zimmer disse ter buscado informações sobre as finanças municipais em relação a 
folha de pagamento, que atualmente está comprometendo 38% do Orçamento Municipal, bem 
abaixo dos 54%, permitido pela lei federal. Enalteceu que em muitos destes números positivos se 
devem a atuação dos vereadores, que rechaçaram a criação de cargos em anos anteriores, onde 
se pretendia contratar 19 cargos, na legislatura passada. Diante disso, explicou que mais uma vez 
a Câmara de Vereadores após estudo conseguiu com que o Poder Executivo solicitasse a retira de 
projeto que previa a criação de um cargo. Expôs que foi questionado por servidores quanto a esta 
questão e gostaria de deixa-los tranquilizados. Sobre as dívidas municipais, detalhou os 
financiamentos que estão contraídos pelo Município e seus valores, mostrando que representam 
em torno de 6% do orçamento anual de Feliz. Reforçou que, com exceção de um financiamento, 
todos os demais passaram pela Casa Legislativa, tendo aprovação unanime dos vereadores e que 
não acha justo ataques em que se diz que dividas ficarão para o próximo mandatário da cidade. 
Teceu também comentários sobre os números da arrecadação de IPTU e a preocupação com a 
diminuição nas receitas em função da pandemia que afeta a todo o país. O vereador João Antônio 
Troes questionou as explicações do colega e pediu para que se ele quisesse apresentar uma 
prestação de contas que apresentasse por completo com a divida do Fundo de Aposentadoria dos 
Servidores Municipais, bem como relacione na folha de pagamento boa parte dos valor que é 
destinado ao Hospital Schlatter, que serve para pagar uma boa parcela de servidores da saúde. 
Tornou a mostrar preocupação com as cobranças de IPTU, principalmente de moradores de Zona 
Rural, que são contribuintes também de ITR. Sobre a obra de pavimentação no Bananal, em que 
foram anunciados 500 metros, classificou como vergonhoso fazer isso quando a estrada tem um 
total de 10 quilômetros, visto que não representa quase nada. Sugeriu que com esta metragem 
poderiam ser muito bem atendidos moradores da localidade da Sobra ou do Bom Fim, onde a obra 
atenderia a todos, diferente do que acontecerá no Bananal, onde a obra, como anunciada só trará 
reclamações. Sobre a atração de empresas à cidade disse que o Município trabalha contra isto 
quando aumenta em 145% o IPTU de uma fábrica, citando o exemplo da Cerâmica Andres que 
teve seu imposto aumentado de R$ 4 mil para R$ 11 mil de um ano para o outro. O vereador Rafael 
Auler leu esclarecimento enviado pela Agente Comunitária do Vale do Lobo sobre o relato de não 
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correto atendimento a paciente da localidade, rebatendo todas as afirmações realizadas pelo 
colega vereador João Antônio Troes. Pediu mais respeito e um filtro aos colegas quando trazem 
assuntos a Casa, evitando atacar sem conhecimento de todos os lados, como por exemplo o 
Hospital Schlatter que esta semana também encaminhou nota solicitando espaço para resposta. 
Por fim, como está saindo de licença, pediu para que se houver a votação do projeto que trata de 
valores de subsídios da próxima legislatura, que se permaneça com os valores congelados, em 
vista aos problemas econômicos que se avizinham. Usando o espaço da liderança, o vereador 
Jorge Zimmer explicou o funcionamento do pagamento do Fundo do RPPS, esclarecendo a fala do 
colega João Antônio Troes. Expôs que nenhum município que possui convênio com hospitais 
computa esses trabalhadores em suas folhas de pagamentos de servidores públicos, pois isso 
certamente faria ultrapassar os 54%, bem como há diversos outros convênios que auxiliam na 
manutenção dos hospitais. Sobre a questão do asfalto de Bananal, disse se posicionar contrário ao 
vereador João Antônio Troes, pois acredita que depois que iniciado, mais fácil se torna os 
vereadores e a municipalidade buscar recursos para concluir essas obras, pois se torna uma 
obrigação de solucionar este problema. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Requerimento 16/2020 de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por todos. Pedido de Providências 12/2020 de autoria do 
vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Moção de Repúdio 03/2020 de autoria de todos os vereadores. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por todos. Pedido de Providências 11/2020 de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão. Projeto de Lei 70/2020, que “Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 49.052,09 (quarenta e nove mil, 
cinquenta e dois reais e nove centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020”, tendo 
como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão foi 
colocado em votação e aprovado por todos. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a 
vereadora Joseane Hahn comentou sobre a fixação dos salários para a próxima legislatura, 
defendendo que os valores retornem aos valores do inicio da atual legislatura, que era de R$ 
2.500,00. Disse ser apenas uma sugestão e que aguarda o posicionamento dos colegas. O 
vereador João Antônio Troes foi mais radical, pedindo que se baixe 50% dos valores dos 
vencimentos e pediu para quem se interessa apenas pelo salário de vereador que não se candidate 
ao cargo. O vereador Jair Roberto Sehnem falou sobre a Prestação de Contas da Administração 
Municipal que está sendo entregue à população, destacando a seriedade e o controle das contas 
que tem sido o norte dos atuais mandatários municipais. Disse que a Administração Municipal injeta 
em torno de R$ 5 milhões anuais em investimento para os serviços do Hospital Schlatter, que é 
primordial para a população felizense. Acrescentou que dois secretários se desligaram da 
Administração e não houve a reposição de pessoas, mas sim a agregação em outras secretarias, 
trazendo economia e correto uso das verbas públicas. Sobre as dividas disse não mostrar 
preocupação, pois acredita que a administração seguirá sendo de seu partido e que o mesmo 
tratará de quitá-la. O vereador Leonardo Mayrer também se posicionou favorável ao congelamento 
dos salários para a próxima legislatura. Criticou o fechamento do Parque Municipal, visto que os 
praticantes de atividades têm que se misturar aos veículos nas ruas, o que é muito mais perigoso 
em termo de cuidados com a saúde. O vereador Rafael Auler explicou que em função da volta à 
bandeira laranja, o Parque Municipal será novamente reaberto. Usando o espaço da liderança, a 
vereadora Joseane Hahn comentou que referente as economias da atual Administração muito 
também se devem aos vereadores. O vereador João Antônio Troes agradeceu o espaço cedido 
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pelo vereador Valdecir Kronitzky, uma vez que encerra sua solicitação de licença e ele volta na 
próxima sessão. Rebateu o colega Rafael Auler pontuando que no ano passado encaminhou 
requerimento ao Hospital Schlatter, entregue em mãos ao diretor da entidade, e até hoje não 
recebeu nenhuma resposta. Por fim, o senhor Presidente solicitou uma correta discussão da 
questão salarial, evitando a desvalorização do papel dos legisladores em um leilão de quem baixa 
mais os salários dos edis. 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  


