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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE FELIZ REALIZADA EM QUATORZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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 Leonardo 

Mayrer e Secretariada pela Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: 

Junior Freiberger, Jair Roberto Sehnem, Luiz Egon Kremer, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio 

Muller, Rafael Auler e Valdecir Kronitzky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente 

Leonardo Mayrer declarou abertos os trabalhos da presente Sessão e solicitou a Senhora 

Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 19ª Sessão Ordinária 

realizada no dia 17 de julho de 2017. Posta a Ata em votação foram aprovadas por todos. 

Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do 

EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 119, que encaminha o Projeto de Lei nº 106/2017; 

Mensagem nº 120, que encaminha o Projeto de Lei nº 107 e 108/2017; EXPEDIENTE 

APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 21/2017, de autoria do vereador 

Junior Freiberger. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para o Encontro dos Orquidófilos. 

Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 

vereador Jorge Zimmer comentou que está retornando à Casa e que poucos dias antes de 

reassumir procurou inteirar-se sobre os assuntos mais comentados no Município. Destacou a 

formatura da turma de Processos Gerenciais do Instituto Federal de Feliz, que formou 14 

alunos de maneira gratuita, sendo uma referência da importância da educação no Vale do Caí. 

Lamentou, no entanto, que o Governo Federal esteja estudando cortar as verbas para estas 

instituições e pediu o engajamento de todos para que esta reclamação ecoe em Brasília. 

Comentou ter lido sobre a aquisição de um novo veículo para o transporte de pessoas para 

atendimentos médicos em outras cidades. Pediu para que seja encontrada uma forma de 

atender também, com este serviço, as pessoas que se utilizam de planos de saúde, pois elas 

estão auxiliando o Município, uma vez que desafogam o serviço de saúde local. Destacou, 

ainda, que o veículo foi comprado com recursos próprios do Município, o que demonstra algo 

que se avizinha, visto que cada vez menos os municípios receberão veículos e implementos do 

Governo Federal, como comumente era visto até pouco tempo atrás. Comentou, ainda, sobre a 

instalação de rótulas na cidade, destacando que considera muito válida a instalação da 

rotatória no entroncamento entre as avenidas Dóris José Schlatter e Marcos José de Leão, 

porém a rotatória entre as ruas Marcos José de Leão e Tomé de Souza traz muitas dúvidas, 

gerando reclamações da comunidade. Disse que irá aguardar algum tempo para tirar suas 

conclusões e posicionar-se sobre o assunto. Revelou que o que gerou muita reclamação da 

comunidade foram os valores despendidos na obra, o que em sua opinião é culpa do atual 

modelo de licitações, que engessa muito a forma de aquisição do material. O vereador Rafael 

Auler comentou que os valores gastos com a instalação das rotatórias, que podem ser um 
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pouco acima do que é considerado normal, mas são oriundos de planilhas e valores com 

parâmetros estaduais. Explicou que o custo foi de R$ 10.900,00 e que em alguns acidentes 

que poderão ser evitados superam este montante com os danos causados em veículos. 

Explicou que a aprovação da instalação foi feita pelo Conselho Municipal do Plano Diretor que 

é composto por representantes de várias entidades e instituições do Munícipio. Disse, ainda, 

que acredita que com o tempo a comunidade irá se acostumar com as mesmas e entender as 

suas instalações. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 

Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 

21/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da discussão, não houve 

manifestações. Votado foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 94/2017, que “Altera a 

Lei Municipal nº 1.868, de 30 de dezembro de 2005, que estabelece o Código Tributário 

do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências”, tendo como 

relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi 

levado a votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 101/2017, que “Autoriza a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 90.400,00 (noventa mil e 

quatrocentos reais) na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2017”, tendo como relator a 

vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não 

houve manifestações. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

103/2017, que “Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de Feliz 

e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da 

Comissão. Após breve discussão, foi levado a votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei 104/2017, que “Autoriza a concessão de patrocínio ao Grupo de Danças 

Folclóricas Alemãs de Feliz e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 

Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, o vereador Rafael 

Auler explicou que irá se abster da votação, pois faz parte do Grupo de Danças sendo 

diretamente interessando na questão. O vereador Jorge Zimmer expôs que o valor de R$ 50 

mil é bastante alto para que o Município dê para a realização de um evento. Comentou que 

estará favorável ao projeto, pois haverá a criação do fundo de fomentação do evento com 30% 

do lucro total da festa, pois acredita não ser razoável o Município dispender este valor para um 

evento que teoricamente dá lucro. Colocado em votação foi aprovado por todos com a 

abstenção do vereador Rafael Auler. Projeto de Lei 105/2017, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento e conceder subvenção social à 

Associação dos Amigos da Orquestra de Sopros de Feliz e dá outras providências”, 

tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. No espaço 

da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei 106/2017, que “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação dos 

Orquidófilos de Feliz e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior 

Freiberger e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve 
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manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 107/2017, 

que “Acrescenta três cargos de Auxiliar de Ensino e um cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras providências”, tendo como 

relator a vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, 

não houve manifestações. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

108/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 03 (três) Auxiliares de Ensino em 

razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, tendo como relator a 

vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não 

houve manifestações. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Junior Freiberger destacou que mais de 156 mil 

cupons participaram do Programa de Troca de Notas, o que gerou um giro de quase R$ 25 

milhões no comércio local, informando que o vencedor do prêmio foi o vice-prefeito de Tupandi, 

o que mostra que o Município é referência em comércio para a região. O vereador Marcelo 

Antonio Muller solicitou que o Município busque uma forma de contribuir com a moradora 

Michele Klein que irá concorrer à um concurso a nível nacional e precisa fazer frente aos 

custos de participação. O vereador Luiz Egon Kremer destacou que se sente constrangido de 

aprovar um projeto de R$ 50 mil para um evento, mas que não se tem a disponibilidade de 

ofertar R$ 2 mil para ajudar uma pessoa que irá representar a cidade a nível nacional. O 

vereador falou ainda do Dia das Margaridas expondo que no ano passado faltou lugar, mas 

este ano isto não se repetiu, pelo fato de, segundo o vereador, não ser ano eleitoral, pedindo 

aos colegas que frequentem este tipo de evento anualmente e não só quando se corre atrás de 

votos. Destacou também o Baile de 3ª Idade do Grupo Amor Perfeito, a Noite do Pastel do 

Grupo de Escoteiros Phoenix e o Baile de Kerb do Coqueiral, ocorridos no último sábado. O 

vereador Jair Roberto Sehnem explicou que não há previsão legal para que o Município possa 

auxiliar a candidata local e que em nenhum momento se negou a auxiliar, apenas não há como 

fazê-lo desta forma. Destacou que o prefeito foi bastante criticado na questão das rotatórias, 

mas que não é ele o único a realizar este tipo de mudança, pois a questão foi avaliada pelo 

Conselho Municipal de Trânsito que tem pessoas muito capacitadas para se posicionarem a 

respeito destes assuntos, como a Brigada Militar, por exemplo. O vereador Jorge Zimmer 

comentou sobre as atividades sociais, expondo que há uma necessidade de um grande esforço 

e engajamento para que estas mantenham suas atividades. Destacou o trabalho que tem sido 

feito junto ao CTG e analisou que este trabalho tem igual importância ao desenvolvido pelo 

Grupo de Danças Alemãs e a Orquestra Municipal de Sopros. E pediu para que o Município 

também veja com bons olhos o trabalho realizado no Rancho Feliz. O vereador Valdecir 

Kronitzky comentou sobre os estacionamentos e pediu que sejam colocadas placas com tempo 

de 15 minutos em alguns locais, pois há veículos que ficam a tarde ou o dia todo em 

determinados locais, impedindo que as pessoas consigam acessar alguns comércios locais. O 

vereador Rafael Auler comentou que por muito tempo participou das atividades do CTG e 
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lembrou que neste ano já fora aprovado o repasse de R$ 6 mil para a entidade. Sobre o 

repasse de apoio à candidata Michele Klein explicou os motivos que impedem o Município de 

ofertar algum tipo de apoio financeiro. Expos que há uma exigência muito grande dos 

munícipes da cidade, pois é natural do ser humano. Quanto mais se tem, mais se quer. E 

acredita que seja salutar esta cobrança da comunidade. Desafiou o colega, que se mostrou 

constrangido com a aprovação de valores ao Grupo de Danças Alemãs, para que no outro dia 

coloque sua entidade a disposição para realizar o evento, pois não admite que se fale que 

alguém esteja ganhando dinheiro de maneira irregular, sem que se nomine que sejam os 

beneficiados. 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 Leonardo Mayrer 

 

    

Secretária Vereador Joseane Hahn  


