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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM VINTE E SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e sete 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 VIGÉSIMA 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 19ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 20 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 88. 
EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Pedido de Providências 19/2020, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn; Pedido de Providências 20/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; 
Indicação 18/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; e Requerimento 22/2020, de autoria 
do vereador Valdecir Kronitzky. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer enalteceu a aprovação de emenda no FUNDEB, 
junto a Câmara de Deputados, necessitando agora a aprovação por parte do Senado Federal. 
Relatou a importância desta aprovação para o financiamento da educação básica, representando 
um aporte maior do Governo Federal, em relação aos atuais 10%. Este valor irá ajudar a 
complementar os valores em locais onde não há verba suficiente para alcançar as metas de 
investimentos em educação. A vereadora Joseane Hahn fez coro à fala do colega Jorge no que 
tange a importância de um maior investimento em educação. Disse estranhar o fato de que a cada 
Pedido de Providências ou Requerimento encaminhado ao Poder Executivo, a resposta deixa 
transparecer que há uma afronta em questionar ou trazer solicitações que são feitas pela 
comunidade. Expôs que quando da aprovação da lei referente aos cortes de salários de 
professores em função da pandemia, não se estipulava a organização de grupos remotos, grupos 
de aplicativos, entre outros, para os alunos serem atendidos. Disse que sente diariamente o quanto 
tem sido desgastante realizar este tipo de trabalho remoto, pois como há algo diferente do comum, 
as atividades precisam ser totalmente diferenciadas e elaboradas, havendo também a necessidade 
de correção dos exercícios. Pontuou que o atendimento de alunos através de aplicativos também 
deve ser contabilizado como hora trabalhada, pois o professor está realizando o seu trabalho, 
embora não esteja no local de trabalho. Explicou que em uma sala de aula a duvida de um aluno 
pode ser a de vários e com uma simples resposta todas estas duvidas podem ser sanadas, 
diferente daquilo que acontece atualmente, onde se atende cada solicitação de aluno de maneira 
individual. Pediu que haja uma reavaliação, pois o tempo investido pelos professores para uma 
melhor educação tende ser valorizado. O vereador João Antônio Troes tornou a trazer exemplos de 
cobranças de IPTU, que ele considera exorbitantes. Mostrou também preocupação com o comércio 
de Feliz, que tem enfrentado muitos problemas em função do coronavirus. Destacou a questão dos 
restaurantes que estão demitindo fortemente e muitos, inclusive, fechando as portas. O vereador 
Valdecir Kronitzky teceu forte criticas ao serviço prestado pela CORSAN, que constantemente tem 
realizado reparos em asfalto e não feito o conserto, o que desagrada os moradores, que por muitas 
vezes pagaram para ter um pavimento digno e bem cuidado defronte a sua residência. O vereador 
Junior Freiberger trouxe a informação do movimento que tem sido realizado em prol do IFRS, onde 
se está buscando fazer com que os equipamentos até então utilizados pela UCS, no polo de Bom 
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Princípio, possam integrar o patrimônio do educandário felizense. O pedido é oriundo do 
encerramento das atividades do polo da cidade vizinha, que tinha como foco a área da cerâmica, o 
que também é foco da instituição estabelecida na cidade de Feliz. Explicou o que está sendo 
realizado, em conjunto com a AMVARC, para que se obtenha sucesso neste interim. O vereador 
Leonardo Mayrer utilizou o espaço para explicar a Indicação apresentada por ele, que visa 
regularizar o trabalho de motoristas de aplicativos em nosso Município, visto que atualmente não há 
qualquer tipo de legislação neste sentido. Disse que encaminha junto à Indicação um anteprojeto 
visando auxiliar na formulação de uma proposta que atenda tanto a comunidade quando os 
trabalhadores desta atividade. Expôs ainda que em questão dos taxistas há uma lei bastante rígida, 
com fiscalização idem, com carros sem idade superior a 5 anos, enquanto para os aplicativos não 
há nenhuma exigência ou regulamentação. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Pedido de Providências 19/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn Junior Freiberger. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. Pedido de Providências 20/2020, 
de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e 
aprovado por todos. Indicação 18/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei 78/2020, que "Altera 
dispositivo da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, que Estabelece o Código Tributário do 
Município, consolida a legislação tributária 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 
79/2020, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 9.483,71 (nove 
mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) na Lei Orçamentária Anual – 
LOA de 2020", tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por todos. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde João Antônio Troes agradeceu ao espaço que lhe foi dado pelos 
titulares das cadeiras que lhe oportunizaram ser vereador por cerca de três meses. Disse que não 
deve voltar à Casa nesta Legislatura e desejou sorte a todos que se colocarem novamente a 
disposição da comunidade. Expôs que estará entre estes e espera poder conseguir um lugar na 
próxima legislatura. O vereador Jair Roberto Sehnem comentou que, em relação aos reparos da 
CORSAN, por muitas vezes estes ficam abertos para que haja o acúmulo de serviços o suficiente 
para a contratação de uma empresa especializada em realizar as pavimentações. Disse que há 
empresários do ramo de loteamentos que já estão se adequando, realizando a colocação de 
tubulação nos dois lados da via, diminuindo a necessidade de abertura de ruas para reparos e 
novas instalações. A vereadora Anelise Tempass agradeceu o espaço que lhe foi dado pelo colega 
Rafael Auler e pediu aos que ficarem na Casa que deem um olhar especial para o comércio 
felizense que está sofrendo muito nesta época de pandemia. O vereador Junior Freiberger 
parabenizou os colegas suplentes pela sua participação nos trabalhos da Casa. O vereador 
Leonardo Mayrer também falou da questão do comércio felizense e toda a restrição que está sendo 
realizada sobre o trabalho destes. Disse estar preocupado com o que virá no futuro e suplicou para 
que os administradores do Município busquem estudar formas de ajudar os comerciantes. Pediu 
que se busquem formas de viabilizar a diminuição dos danos a este setor. Parabenizou também os 
colegas suplentes pelo trabalho realizado junto a Casa. O vereador Jorge Zimmer também 
enalteceu os suplentes que estão deixando a Casa. Quanto ao distanciamento que está sendo 
fiscalizado pela Administração Municipal fez questão de ressaltar que as normas estão definidas 
pelo Governo do Estado. Pediu um engajamento dos prefeitos para que se busque pressionar o 
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governador buscando dar uma maior liberdade para que os prefeitos possam optar e definir regras 
conforme as necessidades da comunidade local. Parabenizou a Paroquia Santa Catarina, que não 
pode comemorar o Dia do Colono e do Motorista, como de costume, mas mesmo assim realizou 
uma carreata com benção de veículos. O Senhor Presidente parabenizou aos vereadores suplentes 
que engrandeceram os trabalhos da Câmara nos últimos meses. Também mandou sua saudação 
aos colonos e motoristas que exercem importante papel na sociedade, principalmente nesta época 
de pandemia, visto que não pararam em nenhum momento para bem atender àqueles que 
precisaram ficam em suas casas. 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  


