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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM PRIMEIRO DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

No primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SÉTIMA 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 16ª Sessão Ordinária realizada no dia 24 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 INTERNO: 
Mensagem 84/2019, que encaminha o Substitutivo ao Projeto de Lei 75/2019; e Mensagem 
85/2019, que encaminha o Projeto de Lei 79/2019.  EXPEDIENTE RECEBIDO DOS 
VEREADORES: Projeto de Lei nº 78/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Pedido de 
Providências 08/2019, de autoria de todos os vereadores; Requerimento 19/2019, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer; Moção de Apoio 03/2019, de autoria de todos os vereadores. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Convite para a ExpoAcisfe. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael Auler comentou sobre a sua participação 
na mesma tarde da Audiência Pública sobre a Rota Turística do Vale da Felicidade, realizada em 
Montenegro e presidida pelo deputado estadual Tiago Simon, onde esteve representando o 
legislativo felizense. Destacou que entre os assuntos levantados foram apresentadas as rotas já 
implantadas, como a apresentação da rota cervejeira, a qual o Município já faz parte, as 
necessidades de adequação para implantação de outras rotas, melhorias já realizadas dentro dos 
atrativos turísticos do Município, bem como as melhorias de acessibilidade às comunidades do 
interior, como a pavimentação de ruas e estradas. Levantou a necessidade de Feliz ter um evento 
mensal para atrair cada vez mais visitantes, louvando a iniciativa da ACISFE que promove a 
ExpoAcisfe neste final de semana. O vereador Junior Freiberger comentou sobre as fiscalizações 
que estão sendo realizadas nos estabelecimentos comerciais de alimentação do Município, sendo 
que os proprietários tem se surpreendido com a exigência do Manual de Boas Praticas da 
Alimentação. Explicou que a Lei Federal de 2004 exige este documento nos estabelecimentos, 
cabendo ao Estado e ao Município verificar se as normas estão realmente sendo cumpridas. 
Entretanto, expôs que há formas e jeitos destas exigências serem apresentadas e cobradas dos 
comerciantes, havendo a necessidade de um processo gradual de implantação. Trouxe o exemplo 
do Município de Farroupilha, onde inicialmente houve um chamamento público, com um trabalho de 
conscientização e explanação das necessidades em um grande evento. Posteriormente realizou-se 
as visitas aos estabelecimentos, e a partir de então passou-se a notificar quem não estava 
cumprindo com as suas responsabilidades. Comentou que a secretaria da Saúde, que até então 
não sabia da realização da força-tarefa do Setor de Fiscalização, reuniu-se com os fiscais para 
alterar a forma com que estava sendo realizada a fiscalização, partindo de um encontro com os 
comerciantes que deverá ser realizado nos próximos dias. O presidente Luiz Egon Kremer 
destacou que as práticas cobradas agora do comércio, já estão sendo cobradas a mais de quatro 
anos dos produtores rurais. Contudo, defendeu uma implantação gradual das exigências, bem 
como saudou que as exigências passem a ser cobradas, pois quem tem a ganhar é toda a 
população consumidora de alimentos. O vereador Leonardo Mayrer também fez coro a reclamação 
dos comerciantes, pois não houve bom-senso por parte do setor de fiscalização, visto que o prazo 
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oferecido é muito exíguo, principalmente para as instalações mais antigas, que necessitam de 
maiores adequações. Reforçou a necessidade de que o comércio dos bairros volte a ser 
incentivado, uma vez que apenas o Centro da cidade tem recebido estímulos, visto que os custos e 
taxas são iguais para quem investe no Centro ou em bairro, o que torna inviável para quem atende 
as comunidades descentralizadas. O vereador Valdecir Kronitzky mostrou preocupação com 
relação as associações e sociedades, visto que as mesmas já não têm verbas suficientes para 
atenderem as determinações de prevenção impostas pelos bombeiros. Na opinião do vereador, 
com mais essas exigências e custos de adequação, muitas poderão inclusive fechar as portas e 
deixar de atender. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 
08/2019, de autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2019, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Moção de Apoio 03/2019, de autoria de todos os 
vereadores. No espaço das discussões, o vereador Rafael Auler expôs que a mesmo é uma 
solicitação de que os concursados aprovados pelo Estado para os cargos de brigadiano e bombeiro 
civil sejam convocados para ocuparem as vagas, uma vez que há um déficit de quase 50%. O 
vereador Jair Roberto Sehnem destacou a importância da Moção, porém vê uma dificuldade muito 
grande de que a convocação ocorra, visto que o Estado está esgoelado, sem mais espaço para a 
contratação de mais pessoas ao funcionalismo. A vereadora Joseane Hahn pontuou a questão dos 
professores do Estado, que também enfrentam muitas dificuldades, recebendo salários parcelados 
e tendo contratos datados, que por muito se encerram sem que os professores sejam remunerados, 
mesmo que os valores sejam muito abaixo do que é considerado justo. Mostrou preocupação com 
as ações do Governo do Estado, que não tem sido eficazes, pois o desemprego e fechamento de 
empresas tem sido recorrentes. O vereador Jorge Zimmer comentou que a Moção vai de encontro 
as ações que tem se realizado na Casa Legislativa pedindo reforço de policiamento na região do 
Vale do Caí. Mostrou-se favorável a ações que visam diminuir os gastos do Governo do Estado, 
contudo não concorda com algumas destas medidas, com destaque para os serviços essenciais à 
população. Criticou, ainda, a acomodação nas cobranças ao governo, em virtude de não haver 
recursos, lembrando que estes foram eleitos justamente para mudarem a situação e inovarem, 
buscando melhorar e recuperar as finanças do Estado. Cobrou uma agenda de desenvolvimento do 
Estado e que não existe atualmente. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei 79/2019, que “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços de Feliz - ACISFE e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Leonardo 
Mayrer e parecer favorável da Comissão. No espaço das discussões, os vereadores destacaram o 
aumento e crescimento do evento, que divulga o comércio, a indústria e os serviços da cidade, 
além de oportunizar a comercialização de produtos e estreitando os laços entre consumidores e 
vendedores. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, na qual o vereador Jorge Zimmer registrou o agradecimento a todos que contribuíram 
para a realização da Audiência Pública sobre a Segurança Pública realizada na última semana, que 
na sua visão trará bons frutos na melhoria da segurança na cidade e região. O vereador Jair 
Roberto Sehnem mostrou-se bastante preocupado com a aprovação da reforma da previdência, 
uma vez que não deve haver a inclusão de Estados e Municípios. O mesmo ocorre a nível estadual, 
onde há um projeto para modificar o valor das aposentadorias de deputados, porém o mesmo já 
recebeu cinco pedidos de vistas, o que mostra que quando se trata de privilégios políticos as 
dificuldades ficam ainda maiores. Expôs que este tipo de comportamento acaba por prejudicar a 
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imagem de todos os políticos, principalmente dos vereadores que são os mais próximos do seu 
eleitorado. O vereador Rafael Auler enalteceu a obra literária de Maria Romana Winter Selbach que 
foi entregue a todos os vereadores que destaca a história político-emancipatória do Município de 
Feliz. O vereador Junior Freiberger fez o convite para mais uma edição do Homens na Cozinha, 
que acontece neste final de semana e tem sua verba destinada a várias ações sociais que 
acontecem no Município. O vereador Leonardo Mayrer destacou a proximidade da Câmara de 
Vereadores e a comunidade através dos aplicativos e site, que possibilitam que as reclamações e 
sugestões sejam enviadas à Casa e repassadas ao Poder Executivo através de pedidos de 
providências, como o aprovado nesta noite, o que dá voz ao cidadão. O vereador Luiz Egon Kremer 
comentou que datas importantes, trazem coisas importantes, como foi o caso do livro da professora 
Maria Romana, que o fez reviver junto a outras pessoas a história do Município. Como produtor 
agrícola discorreu sobre as inúmeras dificuldades que tem enfrentado ano a ano e o aumento 
constante de exigências e taxas. Revelou o aperto da fiscalização fazendária aos acordos e 
parcerias que ocorriam entre produtores rurais para dar destino à produção, visando aumentar 
ainda mais a arrecadação do Estado. Revelou uma diminuição de 50% dos seus colaboradores, em 
função de toda a carga tributária, que atinge a sua produção muitas vezes em duplicidade, 
arrochando cada vez as sobras de quem ainda se arrisca a produzir. O vereador Rafael Auler 
finalizou o espaço discorrendo sobre a possiblidade de a Malharia Anselmi implantar já no ano que 
vem todo o seu setor de tinturaria na Unidade de Feliz, conforme revelado pela fundadora da 
empresa, em reunião almoço realizada na cidade de Caxias do Sul. 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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