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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TREZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos treze 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 OITAVA 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 
17ª Sessão Ordinária realizada no dia 06 de julho 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 83, que 
encaminha o Projeto de Lei nº 76/2020; EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento 
19/2020, de autoria dos vereadores Joseane Hahn e Valdecir Kronitzky; Requerimento 20/2020, de 
autoria da vereadora Joseane Hahn; Pedido de Providências 18/2020, de autoria do vereador 
Junior Freiberger; Indicação 14/2020, de autoria do vereador Rafael Auler; Indicação 17/2020, de 
autoria do vereador Valdecir Kronitzky; e Indicação 18/2020, de autoria do vereador Leonardo 
Mayrer. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para a participação do secretário 
municipal de Saúde, Fábio Krindges, e do diretor do Hospital de Feliz, Jaime Porto, atendendo 
convocação dos edis. Ambos fizeram longa explanação apresentando dados e informações dos 
setores aos quais lhe cabiam, bem como responderam aos questionamentos dos edis, sanando 
dúvidas e elucidando afirmações anteriormente trazidas à Casa Legislativa. Seguindo, passou-se 
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer reforçou o Pedido de Providências, 
em parceria com o colega Junior Freiberger, em relação ao desassoreamento do córrego do Vale 
do Hermes, cujo moradores novamente sofreram com a possibilidade de alagamento nas últimas 
chuvas. Comentou que esteve, em conjunto com colegas, visitando a empresa Master Eggs e 
classificou com uma obra que alvissareira o que pode vislumbrar no local. Trouxe também 
esclarecimentos referentes aos questionamentos da vereadora Joseane Hahn, que na última 
sessão apontou possíveis descumprimentos de leis na aquisição da área ocupada por esta 
empresa. Explicou que uma lei posterior revogou o artigo ao qual a colega se referia e que poderia 
trazer problemas jurídicos a algo tão grandioso. Explicou que provavelmente a colega tenha 
utilizado como fonte de pesquisa o site de leis do Município, onde ali realmente não havia sido 
hachurado os parágrafos que tratavam do fato trazido pela colega à Casa. Pontuou que 
possivelmente no dia seguinte este equivoco já estará sanado também no site do Município. 
Reforçou que não houve irregularidade na questão embora tivesse esta preocupação da colega. 
Referente a fala do colega João Antônio Troes de que a agricultura tenha dado um retorno de R$ 
20 milhões no último ano, há de se retificar que em 2019 o impacto do setor primário foi de R$ 2,8 
milhões, explicando as formas com que se forma o orçamento municipal, dando destaque ao FPM 
que deverá receber um aporte importante no próximo ano. Explicou que a Agricultura representa 
37% da arrecadação do ICMS e não do total do orçamento, pontuando que talvez esse índice o fez 
informar um valor diferente do real. Por fim, prestou homenagem aos bombeiros voluntários pela 
passagem de comemoração pelo seu dia. A vereadora Joseane Hahn agradeceu o esclarecimento 
do colega e expôs que se baseou pelo site do Município para fazer os questionamentos, bem como 
lhe causou estranheza que o secretário de Fazenda não tenha rebatido este questionamento em 
requerimento enviado ao Executivo. Disse que o colega acabou fazendo as vezes do secretário, 
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mas lhe deixa aliviada saber que está tudo em ordem devido ao grande investimento que neste 
local foi realizado. O vereador Leonardo Mayrer pediu que quando há visitas de secretários, que se 
realizem os questionamentos com mais objetividade, que os próprios colegas venham embasados 
para realizarem suas perguntas objetivando uma maior celeridade e dar o real encaminhamento às 
respostas de todos os vereadores. Achou muito relevante a presença do médico infectologista na 
Casa para esclarecer dúvidas, bem como parabenizou a diretoria do hospital pela forma com que 
vem conduzindo e administrando o local. Disse ainda que seguidamente se aponta uma 
necessidade de Moção pelo bom trabalho realizado pelos profissionais da saúde do Município, 
contudo, no seu entender, os profissionais não precisam disso, mas sim de valorização através de 
uma melhor remuneração. O vereador Junior Freiberger também direcionou suas palavras a 
questão da Master Eggs, e lamentou o fato de a colega Joseane Hahn não ter se feito presente na 
visita técnica realizada pelos vereadores, pois desta forma poderia conhecer melhor a empresa e 
verificar a forma séria que com todos os investimentos estão sendo feitos. Acrescentou que são 
mais de R$ 30 milhões que foram investidos pela empresa, dos quais 50% são oriundos de 
financiamentos e outros 50% de aporte próprio dos sócios. Por ter sido citada, a vereadora Joseane 
Hahn explicou que não se fez presente em virtude de questões médicas, o que poderia ter sido 
sanadas pelo colega Junior Freiberger através de uma simples pergunta antes da sessão, bem 
como acrescentou que em nenhum momento questionou a idoneidade da empresa, tratando 
apenas de questões legais e que constavam no site do Município, necessitando verificar se havia 
irregularidade ou não, o que em nenhum momento foi rebatido ou respondido pelo secretário 
municipal. O vereador Luiz Egon Kremer pediu atenção por parte do Poder Executivo aos pequenos 
produtores que são os que menos conseguem se defender neste momento, visto que sofreram com 
a estiagem do início do ano, pandemia e agora com as grandes enchentes. Segundo o vereador, 
são 35 famílias atingidas que irão enfrentar grandes dificuldades. Passamos então para a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Indicação 17/2020, de autoria do vereador Valdecir Kronitzky. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 73/2020, que “Autoriza a 
celebração de convênio com instituições bancárias ou de cooperativas de crédito para 
concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais 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 74/2020, que 
“Altera a Lei Municipal n.º 3.345, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o pagamento 
parcelado e cobrança de créditos tributários e não tributários, vencidos, inscritos ou não em 
dívida ativa, e dá outras providências", tendo como relator o vereador Junior Freibeger 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 enalteceu o trabalho 
realizado pelos Bombeiros Voluntários que trabalharam fortemente nas enchentes, dando suporte a 
população e atendendo de maneira exemplar. O vereador João Antônio Troes lamentou que o 
Município tenha perdido o único patroleiro oficial do seu quadro de servidores, que pediu demissão 
e irá trabalhar em outra cidade. Questionou o motivo que faz com que servidores passem pela 
Prefeitura e se qualifiquem e quando estão aptos a realizar os trabalham acabam por solicitar 
demissão para trabalhar em outras empresas. Sobre o IPTU disse que traz exemplos à Casa, pois 
eles acontecem aos montes. Trouxe o exemplo de um contribuinte de Escadinhas que realizou 
todos os tramites de desmanche de uma casa velha, pagando taxas junto a Prefeitura, que 
registrou tudo, porém na hora de expedir os valores do IPTU, encaminhou sem que houvesse o 
desconto. Reforçou que há normalmente falhas nestas questões e que há quem se queime por 
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estas cobranças. O vereador Jair Roberto Sehnem também parabenizou os Bombeiros Voluntários 
pela passagem do dia e destacou que o Município tem se esforçado para conseguir comprar um 
novo caminhão e equipar de maneira a contento a entidade, buscando deixá-la preparada para 
problemas que possam vir a acontecer. Justificou a sua ausência à visita à Master Eggs devido a 
questões pessoais, mas deixou claro que sempre será favorável a este tipo de projeto. O vereador 
Leonardo Mayrer agradeceu o pronto atendimento ao seu pedido de conserto de calçamento no 
Loteamento Popular, porém pede que não seja esquecido seu pedido de pintura da faixa de 
segurança no mesmo local. A vereadora Anelise Tempass parabenizou a equipe da saúde e do 
Hospital Schlatter que tem feito grande trabalho em prol da comunidade felizenze, bem como 
enalteceu a passagem do dia dos Bombeiros Voluntários. O vereador Junior Freiberger 
parabenizou a ACISFE que completou 25 anos de existência no último dia 7 de julho, destacando o 
crescimento e o trabalho que é realizado em favor dos 103 associados. Estendeu os apupos aos 
Bombeiros Voluntários, bem como trouxe a informação de que infelizmente a licitação para compra 
do caminhão, realizada na última semana, acabou deserta. Disse que o principal empecilho tem 
sido o prazo de entrega no equipamento, que seria muito curto segundo as empresas. Uma nova 
licitação deverá ser realizada em breve. 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  


