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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte 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 NONA 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, 
Valdecir Kronitzky, 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 18ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 13 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 84, que 
encaminha o Projeto de Lei nº 78/2020; Mensagem nº 85, que encaminha o Projeto de Lei nº 
77/2020; Mensagem nº 86; e Mensagem nº 87, que encaminha o Projeto de Lei nº 79/2020.  
EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento 21/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; 
e Indicação 19/2020, de autoria dos vereadores Jorge Zimmer e Junior Freiberger. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador João 
Antônio Troes informou que esteve visitando o Vale do Lobo, onde colonos que trabalharam a vida 
toda como agricultura, agora, não mais escapam do pagamento do IPTU, o que acontece com 
muitos moradores de Feliz, que em função de terem a casa separada da área de produção, não 
tem considerados os seus talões de produtores. Disse que procurou um advogado para conseguir 
auxiliar estes produtores. Pontuou que nas proximidades da residência de Inácio Koch é necessário 
a colocação de um quebra-molas em virtude todo o perigo de trafegar no local. Apelou também 
para que a comunidade que puder auxiliar Darcisio Lorscheiter, com qualquer valor, pode fazê-lo na 
Cooperativa Sicredi. Disse que foi verificar algo do qual foi acusado na semana anterior e enfatizou 
que nem ele, nem a esposa e nem seus filhos em momento algum solicitaram uma injeção à 
Secretaria da Saúde no ano passado, muito menos uma que fosse orçada em R$ 16 mil. Reforçou 
que isto não é verdade e de que irá acionar judicialmente quem trouxe tal mentira para a Câmara. 
Questionou o porquê de quando houve a distribuição de ônibus por parte do Governo Federal, o 
Município nunca ter solicitado o envio destes veículos, e se houve isto, se ocorreu em benefício de 
alguma empresa. Lamentou que para tudo se dá um jeitinho, como na última semana em que 
secretário da Fazenda esteve com um cidadão de São Roque vistoriando uma área de terras, que 
foi vendida a 30 mil reais, dois hectares, mas que a municipalidade avaliou com o dobro do preço, 
com fins de maior arrecadação através de taxas. Informou que se a prefeitura tanto precisa de uma 
nova área industrial, que na Picada Cará há uma série de áreas, com valores muito mais em conta 
do que em Escadinhas, conforme projeto que tramita na Casa. Pontuou, ainda, que a região 
encontra-se em bandeira vermelha, de acordo com a regra estabelecida pelo Governo Estadual 
para combate a pandemia, porém as casas noturnas em direção a Bom Princípio encontram-se 
todas abertas, o que na sua opinião é muito pior do que manter o comércio aberto, visto todas as 
medidas de higiene que são tomadas. Cobrou maior fiscalização por parte da municipalidade 
nestes locais. Por fim, rebateu a fala de um colega de que o Hospital do Município consome R$ 4 
milhões por ano apresentando documento dos empenhos do Município que até o final deste mês 
devem somar quase R$ 8 milhões já destinados a casa de saúde. Disse que é uma soma 
considerável, pois tem de haver muito doentes mensalmente para haver um gasto médio de R$ 1 
milhão mensal. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
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Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 19/2020, de autoria 
dos vereadores Joseane Hahn e Valdecir Kronitzky. Após breve discussão, foi colocado em votação 
e aprovado por todos. Requerimento 20/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. Pedido de Providências 18/2020, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por todos. Indicação 14/2020, de autoria do vereador Rafael Auler. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por todos. Indicação 19/2020, de autoria dos vereadores Jorge 
Zimmer e Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. 
Requerimento 21/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Após breve discussão, foi colocado 
em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 71/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.514, de 
25 de janeiro de 2019, que regulamenta a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano 
IPTU, nos termos do § 4º do artigo 3º da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.2017, e dá outras 

providências", tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão e apontamento de duvidas por parte dos edis, foi solicitado vistas ao projeto, 
pelo próprio relator. Projeto de Lei 76/2020, que "Estabelece, excepcionalmente, ponto 
facultativo 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 77/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.717, de 20 de maio de 2020, que 
institui Programa Municipal de Microcrédito, 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde Leonardo Mayrer 
comentou sobre a forma com que o comércio vem sendo tratado em função da pandemia, visto que 
todos estão realizando procedimentos de precaução de combate, diferente de muitos outros locais 
que funcionam livremente sem que haja qualquer impedimento. Pediu um posicionamento dos 
representantes das administrações municipais, buscando realizar algo mais justo nesta questão e 
definir algo que atenda a comunidade de maneira equilibrada. O vereador Junior Freiberger disse 
que não é profissional da saúde para ter posicionamento firme sobre o que é certo ou errado, mas 
expôs que sempre lhe foi dito que uma vida saudável depende de hábitos saudáveis, como prática 
de atividade física, boa alimentação e sociabilização, e dentro disso também tem de estar incluso 
uma economia saudável. Disse ser muito necessário que se haja de maneira diferente, com um 
olhar mais sensível ao comércio e à indústria, pressionando e buscando viabilização do 
funcionamento destas áreas, que estão trabalhando fortemente na prevenção e atos de combate a 
pandemia. Por fim, homenageou a todos pela passagem do Dia do Amigo. O vereador Jair Roberto 
Sehnem prestou homenagem aos colonos e motoristas que comemorarão seu dia no próximo dia 
25 de julho e que passam por grandes desafios diariamente. Lamentou que a população está sendo 
muito castigada em função da pandemia e pontuou não conseguir entender que cidades de 
grandes centros estão com ônibus e trens lotados enquanto não há como reabrir comércio em 
cidades menores. O vereador Valdecir Kronitzky também se posicionou quanto a questão da 
pandemia, dizendo não haver cabimento a volta do futebol, enquanto muitas pessoas não 
conseguem nem trabalhar em função das normas de isolamento. Prestou também homenagem a 
todos os amigos. O vereador João Antônio Troes explicou que para impedir qualquer tipo de mal 
entendido, deixou nas mãos da Assessora Jurídica da Câmara, os comprovantes e documentos 
referente a vaquinha que está sendo realizada em favor de Darcidio Lorscheitter, pedindo a 
colaboração de quem puder, visto que o custo da cirurgia será de R$ 9,5 mil. Trouxe dados da Feliz 
Bier Park, a qual havia cobrado resultados da última festa. Foi informado que a mesma deu um 
lucro de aproximadamente R$ 50 mil e parabenizou os promotores do evento. Em contraposição, 



 

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 

pontuou que ainda falta a prestação de contas da Fenamor que já faz quase dois anos que ocorreu 
e que ainda não teve a sua Prestação de Contas divulgada. Pediu também explicações a respeito 
da definição de multas quanto a construções próximas a arroios e córregos, visto que tem 
encontrado diferenciações de tratamento dependendo da cara do cidadão. O vereador Jorge 
Zimmer, voltou ao assunto sobre as restrições da abertura do comércio, destacando a cautela que 
se deve ter para não palpitar sobre algo onde não tem conhecimento suficiente. Lamentou que o 
comportamento da população, sempre tentando infringir as regras, buscando burlar algo, também 
favoreça com que a pandemia siga fazendo novas vítimas. Comentou que não alimenta simpatia 
ideológica ou política pelo prefeito de Porto Alegre, mas ponderou que este, em programa de rádio, 
informou que as ações repercutiram em três mil mortes a menos do que em outras capitais de 
mesmo porte e que isto deve ser levado em consideração também. Lamentou a politização 
exacerbada neste assunto, o que prejudicou um debate mais construtivo sobre a questão. O senhor 
Presidente lembrou a passagem do Dia do Amigo e estendeu sua homenagem a todos que lhe são 
próximos, bem como a toda a comunidade felizense. 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  


