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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, 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: Joseane Hahn, Leonardo Mayrer, 
Marcelo Antônio Muller, Anelise Lamb Tempass, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger, João 
Antônio Troes e Valdecir Kronitzky. 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 
16ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 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 74; 
Mensagem nº 75; Mensagem nº 76; Mensagem nº 77; Mensagem nº 78, que encaminha o Projeto 
de Lei nº 71/2020; Mensagem nº 79, que encaminha o Projeto de Lei nº 72/2020; Mensagem nº 80, 
que encaminha o Projeto de Lei nº 73/2020; Mensagem nº 81, que encaminha o Projeto de Lei nº 
75/2020; e Mensagem nº 82, que encaminha o Projeto de Lei nº 74/2020. EXPEDIENTE DOS 
VEREADORES: Requerimento 18/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Indicação 15/2020, 
de autoria do vereador João Antônio Troes; Pedido de Providências 13/2020, de autoria da 
vereadora Joseane Hahn; Pedido de Providências 14/2020, de autoria do vereador Junior 
Freiberger; Pedido de Providências 15/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Pedido de 
Providências 17/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; e Convocação do secretário de 
Saúde, de autoria de todos os vereadores. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para 
a TRIBUNA LIVRE solicitada pela EMATER/ASCAR, que se fez representada pelo extensionista 
Mateus Monteavarro. O mesmo procedeu a prestação de contas dos trabalhos realizadas pela 
entidade no município de Feliz, destacando atividades e realizações junto aos agricultores e 
produtores agrícolas. Após respondeu a questionamento dos vereadores, esclarencendo dúvidas e 
explicando o funcionamento dos atendimentos. Seguindo, passou-se para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger destacou o aporte de R$ 6 milhões do Governo 
Federal para ser dividido entre os municípios e os Estados para a realizações de ações 
emergências na área da cultura, pontuando que R$ 108 mil foram destinados ao nosso Município. 
Agora, caberá ao Município fazer o repasse às entidades, explicando a forma com que serão 
realizados estes repasses a cada uma dessas entidades e artistas, que serão publicadas, 
posteriormente no site da municipalidade. Falou também de uma visita realizada por ele e pelo 
presidente Luiz Egon, na última semana, à empresa Caxiense, onde foram recebidos pelo diretor 
executivo Nelson Ribeiro, para tratar da demanda de moradores de Vale do Lobo, Roncador e 
Escadinhas, que não tem mais o transporte público durante o período da pandemia, ficando 
desassistidos neste momento. Novas rodadas de tratativas deverão ser feitas nos próximos dias. O 
vereador Valdecir Kronitzky destacou que ficou dois meses fora da Câmara de Vereadores, mas 
não deixou de recebeu solicitações. Uma delas é a preocupação com o acesso à Vila Britz, que 
teve o calçamento feito, mas apresenta um problema de um canteiro que prejudica a visibilidade 
podendo provocar acidentes, devido ao perigo que representa. A outra são empresas indignadas 
com o alto valor do IPTU cobrado na cidade de Feliz. Expôs que a situação das empresas já é 
preocupante devido a pandemia e que agora se agrava com valores exagerados de impostos 
municipais. Explicou que terá uma reunião com o secretário municipal de Fazenda para tratar deste 
assunto e buscará dados para verificar a evolução destes custos. O vereador João Antônio Troes 
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comentou que as reclamações de moradores chegam diariamente a ele também e pontuou a 
solicitação de parada de ônibus dos moradores da Vila Britz, que são trabalhadores de empresas, 
como Petenatti e Marcopolo, e precisam ficar na chuva aguardando a chegada do transporte. 
Relatou também que em anos anteriores as agentes de saúde faziam a entrega dos carnês da 
Coleta de Lixo e pediu se não pode ser novamente ser realizada esta gentileza através das agentes 
de saúde, principalmente em Nova Caxias e São Roque. Voltando a questão da agricultura, tratada 
anteriormente com a Emater, cobrou o baixo retorno que é dado aos produtores e a atividade que é 
importantíssima na geração de receitas municipal. Apelou para que não se faça na Feliz o mesmo 
que foi feito em Bom Princípio, onde o secretário de Fazenda teve interferência direta nas eleições 
municipais, pois ninguém mais aguentava pagar tanto IPTU. Disse que tem que haver algo errado 
quando todo mundo “chora” por causa de IPTU e questionou se há uma vontade de se fechar as 
portas de empresas na cidade em função da alta tributação. Questionou a propaganda de que o 
município cede terraplanagem para construção de aviários, quando há produtores do Município que 
tiveram que investir mais de R$ 130 mil do próprio bolso para este tipo de benfeitoria. Reforçou 
uma maior atenção ao setor primário, pois, segundo o vereador, com um pouquinho mais a 
agricultura trará ainda muito mais retorno. A vereadora Joseane Hahn debruçou-se nas respostas 
encaminhadas pelo Poder Executivo aos seus requerimentos. Sobre o pedido referente a compras 
de área de terras do Município pela Master Eggs comentou que pela resposta do Executivo não foi 
seguida a lei, visto que a mesma previa que a compra somente poderia ser realizada após a 
entrada da empresa em processo produtivo, o que deve ocorrer em agosto. Contudo, a venda da 
área foi protocolada e os valores depositados ao Município já em 2017. Questionou os colegas 
sobre o que será feita a este respeito, visto que se comprovou que a lei não foi seguida neste 
trâmite. Disse que se preocupa com isso, pois pode trazer problemas futuros para o Executivo e 
que não compactua com este tipo de coisa, pois estaria sendo conivente com algo onde não se 
seguiu a lei. Pontuou que neste empreendimento, houve várias benfeitorias da municipalidade, bem 
como o valor pago por uma área de 88 mil metros quadrados foi de R$ 294 mil. Diante disso, fez 
um comparativo a área do Projeto de Lei 63, que está na Casa, onde se busca a aprovação para 
adquirir 30 mil metros quadrados ao valor de R$ 450 mil e que foi motivo de outro requerimento 
seu. Sobre este, apoiou-se nos números enviados à Casa referente a arrecadação a queda de 
arrecadação e remanejamentos em virtude da pandemia, bem como buscou uma projeção para o 
próximo ano. Sobre o questionamento de empresas que deixaram de se instalar no Município por 
falta de uma área de terras, disse que a resposta é que há um sigilo empresarial, mas estranho que 
a partir do questionamento da Câmara, foram enviados várias cópias de e-mails tratando desses 
assuntos, o que mostra uma falta de coerência por parte do secretário municipal. Reforçou que se 
houver qualquer certeza de instalação da empresa no Município, ela aprovaria o projeto, mas até o 
momento, esta certeza não foi dada. E dada a situação atual, onde inúmeros cortes estão sendo 
feitos, um investimento sem certeza trata-se com temeridade. Questionou o fato de que a análise 
de valores se deu através de valores de imobiliárias o que sabidamente tem inserido o percentual 
lucro destas, o que tem que ser levado em consideração, uma vez que a negociação está sendo 
feita diretamente com o proprietário da área. A vereadora comentou ainda sobre a forma de 
cobrança da iluminação pública, que é cobrada de acordo com o total de Killowatts consumidos, o 
que acaba prejudicando quem opta pela geração de energia solar, visto que a produção própria de 
energia evita o consumo da rede. Acredita a vereadora que o correto seria a cobrança sobre o valor 
consumido a mais em relação ao produzido através das placas solares, evitando este desajuste 
tarifário, principalmente no que tange as empresas do Município. Finalizando, questionou o porquê 
é tão difícil para a comunidade conseguir realizar exames de COVID, criando uma série de 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485    camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

empecilhos onde se dificulta o máximo possível o acesso. Passamos então para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 18/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por todos. Pedido de Providências 13/2020 de autoria da 
vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Pedido de Providências 14/2020 de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por todos. Pedido de Providências 15/2020 de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Pedido de Providências 17/2020 de autoria do vereador Jorge Zimmer. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por todos. Indicação 15/2020, de autoria do vereador João 
Antônio Troes. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. Convocação 
do Secretário Municipal de Saúde. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
todos. Projeto de Lei 65/2020, que “Dispõe sobre os serviços nas Bibliotecas Públicas do 
Município de Feliz – RS, estabelece os procedimentos para doação, permuta, repasse e descarte 

de livros e materiais 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. Projeto de Lei 72/2020, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de 
Fomento e conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da 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 todos. Projeto de Lei 
75/2020, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 82.605,00 
(oitenta e dois mil, seiscentos e cinco reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020”, 
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 a vereadora Anelise Lamb Tempas agradeceu o colega Rafael Auler por abrir 
espaço e aos que lhe deram um voto de confiança nas últimas eleições e que trabalhara com 
alegria neste espaço que lhe foi dado. O vereador Leonardo Mayrer agradeceu a rápida atenção 
que lhe foi dada pelo Poder Executivo no atendimento a uma família que teve a casa atingida pelas 
chuvas na última semana. Sobre a questão da falta de ônibus, relembrou que ele já havia trazido 
esta reclamação no início do ano e lamentou que o Executivo não tenha tomado nenhuma atitude 
de imediato, ficando a cargo dos vereadores correr atrás destas soluções. Pediu que na 
impossibilidade de a empresa retomar o serviço, que a municipalidade busque realizar este 
transporte quer seja com frota própria, que seja com a contratação de alguma empresa. Sobre a 
questão da aquisição da área de terra, disse tudo segue em análise técnica dentro da Casa e que 
ainda não conseguiu formar uma opinião, justamente pela questão do IPTU, onde há uma ânsia do 
Município por cobrar e cobrar, desestimulando quem já está instalado na cidade. Disse que não 
adianta fazer todo um trabalho para criar 10 a 12 empregos e não valorizar este mesmo número 
que já está criado na cidade, além de incentivar o crescimento destas empresas a um custo bem 
menor. O vereador Valdecir Kronitzky comentou das dificuldades que empresários tem enfrentado 
nesta questão das cobranças de altos valores de IPTU. Apontou para o caderno de prestação de 
contas da administração municipal, onde cita que há concessão de incentivos para as empresas 
locais e questionou qual é o tipo de incentivo que se dá quando se majora os impostos em três 
vezes. Relatou que há empresários que nunca foram inadimplentes que terão de ficar para que no 
futuro haja uma renegociação. O vereador João Antônio Troes destacou que desde o ano passado 
bate nesta tecla, pois as reclamações sempre chegaram até ele. Reforçou que se for realizado um 
levantamento regional, nenhum município cobra valores tão altos quanto Feliz. Expôs que talvez 
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haja uma equivalência com Bom Princípio, pois lá ocorreu o mesmo quando o atual secretário 
municipal da Fazenda de Feliz atuou por lá. Questionou se há mesmo a necessidade de criar mais 
uma área industrial no Município, sendo que já várias em outras localidades e que ainda não estão 
completamente ocupadas. A vereadora Joseane Hahn disse que seguirá debruçada sobre o projeto 
de lei 63/2020, pois acredita que em qualquer outro momento ele seria aprovado, mas diante de 
tantos cortes e da impossibilidade de mensurar quanto a pandemia afetará a economia municipal 
no próximo exercício, ela se sente reticente quanto a esta questão. O vereador Jorge Zimmer 
pontuou toda a forma com que o Ministério Público fiscaliza a concessão de incentivos por parte 
dos Municípios, destacando que todo o valor empenhado pelo Município na aquisição da área tem 
de ser ressarcido pela empresa aos cofres públicos, ressaltando que não há doação em hipótese 
alguma. Pontuou que há uma necessidade de criação de empregos na cidade de Feliz, na ordem 
das centenas para atender a toda a população que necessita de colocação no mercado de trabalho. 
Pediu um pensamento adiante, pois em outros município isto já está ocorrendo e, por isso, Feliz 
tem ficado pra trás. O presidente Luiz Egon Kremer pontuou que essa problemática sobre IPTU 
somente será resolvida a partir da colocação de uma pessoa humilde que entenda o quanto o valor 
do IPTU interfere nas vidas das pessoas. Disse que enquanto tiver gente nascida em berço de ouro 
calculando estes valores, este continuará sendo um problema para os munícipes de Feliz. 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  


