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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA PRIMEIRA sessão ordinária da 
15ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Jair Roberto Sehnem, Joseane 
Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Luis 
Fernando Santos da Silva. Invocando a proteção de Deus, o Presidente da Sessão Rafael Auler 
declarou abertos os trabalhos da presente Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse 
a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 20ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 de julho de 2019. 
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 98, que encaminha projeto de lei nº 90/2019; Mensagem 
nº 99, que encaminha projeto de lei nº 91/2019; e Mensagem nº 100. EXPEDIENTE RECEBIDO 
DOS VEREADORES: Requerimento 16/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei 86/2019, de autoria dos vereadores Luiz Egon Kremer, Jorge 
Zimmer, Joseane Hahn, Marcelo Antônio Muller e Valdecir Kronitzky. DEMAIS EXPEDIENTES: 
Convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador Luis Fernando Santos da Silva 
destacou que a 11 anos a cidade de Feliz o acolheu e que está bastante grato de poder ocupar o 
cargo de vereador e procurará honrar seus eleitores e o Município de Feliz, colocando-se a 
disposição da comunidade. O vereador Jorge Zimmer desejou boas-vindas ao colega Luis 
Fernando Santos da Silva e acredita que pelo currículo do colega, que trabalhou na área da 
segurança pública, poderá este trazer grandes contribuições à Casa Legislativa. Relembrou que 
recentemente fora realizada recentemente uma audiência pública para debate da área do colega, a 
qual já consegue resultados, visto foi postulado o aumento de efetivo nas cidades da região, o que 
já pode ser presenciado pela comunidade, uma vez que nos últimos dias, o patrulhamento 
ostensivo teve aumento considerável. Elencou também outros trabalhos que estão sendo 
realizados pelos vereadores e espera estreitar os laços comunitários com o colega. O vereador 
presidente Luiz Egon Kremer desejou boa estadia ao colega que estreou na Casa. Comentou sobre 
a viagem que recentemente realizou para a Europa, passando por países como Alemanha e 
Holanda. Destacou que foram mais de 3 mil quilômetros percorridos em companhia da Orquestra 
de Sopros de Feliz, que realizou apresentações diversas, encantando quem pode acompanhar. Em 
Nohfelden, cidade-irmã de Feliz, foram novamente recebidos pelos moradores locais, sendo 
acolhidos em suas casas e tendo a devolução das hospedagens de quando os mesmos estiveram 
por aqui. Agradeceu a Jacinto Klein que organizou o passeio, o maestro Rodrigo hillebrand que 
coordenou o grupo ao longo da visita, além de Osmar Herzer que atuou como interprete em 
diversos momentos da viagem. Comemorou a possibilidade que teve de encontrar felizenses que 
estão morando nestes países, bem como pôde destinar as cartas da Municipalidade destinadas aos 
recepcionadores. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 86/2019, 
que “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação dos Cervejeiros Caseiros da Cidade de 

Feliz e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão COM A EMENDA MODIFICATIVA. O relator do projeto disse que há uma 
concordância em relação ao mérito da importância do evento, porém há uma dissonância em 
relação aos valores, visto que alguns acreditam ser um valor alto, embora o relator acredite que 
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seja o necessário para a plena realização do evento. Citou que a Comissão Organizadora somente 
solicitou este valor, pois é o que realmente se precisa, caso contrário estaria pedindo um valor a 
menor. Posicionou-se favorável ao projeto de lei, sem a emenda modificativa, pois o valor é que 
viabilizará a realização do evento. O vereador Luis Fernando Santos da Silva disse que o Município 
tem investido corretamente dentro das necessidades básicas que são a saúde, educação e 
infraestrutura. Desta forma, acredita que o repasse do valor, sem a emenda modificativa, faz jus, 
pois visa atender outra área que também carece de apoio. O vereador Jair Roberto Sehnem seguiu 
a linha de pensamento dos colegas, apoiando o projeto sem a emenda, pois tem consciência de 
que o Prefeito Municipal é bastante consequente com o uso do dinheiro público. E se o prefeito 
disponibilizou este valor é porque ele quer apresentar o Município e não somente apresentar, mas 
apresentar bem. O vereador Valdecir Kronitzky comentou que não é contrário ao evento, nem ao 
desenvolvimento do Município, porém acredita que é um valor muito alto e que tem o dever de 
cuidar do dinheiro público, colocando-se favorável à Emenda apresentada. Expôs, ainda, que se 
realmente se confirmar que o valor repassado realmente não foi o suficiente, um novo repasse 
pode ser feito. Por fim, mostrou-se demasiadamente triste pelo valor que será empregado nos 
lonões, uma vez que luta muito pela finalização das obras no Amorão, mas novamente, todo o 
trabalho dos cervejeiros irá se esvair no pagamento das estruturas. A vereadora Joseane Hahn 
ressaltou a importância da festa e ressaltou a importância do cuidado da verba pública. Lembrou 
que o dinheiro público é de todos os contribuintes e uma boa parcela acredita que o valor é 
elevado, visto que há também uma série de isenções que estão sendo concedidas junto ao projeto. 
Disse que há comunidades que mendigam valores anualmente e não conseguem, enquanto para 
um evento apenas se abre a possibilidade de patrocinar com um valor tão elevado. Inclusive, expôs 
que a divisão da verba de patrocínio de maneira equânime em diversas comunidades felizenses 
poderia trazer benefícios aos munícipes como um todo, embora saiba da importância da festa para 
o Município como um todo. O vereador Jorge Zimmer destacou a origem do dinheiro que virá para 
custear o patrocínio que são os impostos, pontuando, como exemplo, o IPTU, que por muitos é 
considerado de valor elevado, principalmente por quem é de mais idade. Disse não haver dúvidas 
da importância da festividade, mas frisou que um evento que terá cobrança de ingressos, venda de 
bebidas a um preço considerável e isenção de uma série de taxas, tem de se viabilizar com um 
valor de repasse público menor. Relembrou que a menos de um ano se trouxe o Secretário de 
Saúde à Câmara de Vereadores, pois não havia dinheiro suficiente para a realização de exames. 
De posse dos dados dos custos apresentados pelos organizadores do evento, pontuou algumas 
rubricas que poderão ser diminuídas. Destacou que se fosse levado a discussão com a população, 
na sua visão, o projeto, inclusive, poderia ser rejeitado como um todo, porém não é isso que se 
busca, uma vez que tem certeza que a Comissão Organizadora tem competência e fará um grande 
evento com o que lhe será destinado. Por fim, expôs que é grande defensor de que exista uma 
independência do Poder Legislativo quanto ao Poder Executivo, pois embora ele mesmo faça parte 
da Comissão de Agricultura, que é ligada ao Executivo, sempre de posicionou contrário a isto, para 
que as suas decisões na Câmara não sejam contaminadas pelas decisões anteriormente tomadas 
nas comissões. Parabenizou o colega Junior Freiberger pelo envolvimento e empenho nas 
atividades e promoções realizadas pelo Município, mas acredita não ser recomendável para um 
vereador integrar as comissões e ainda ser tesoureiro de um evento que aplica dinheiro público, 
pois no seu ponto de vista, isto compromete a independência do Poder Legislativo. Em resposta, 
Junior Freiberger comentou que a lei permite e, em alguns casos, até exige que os vereadores 
façam parte das comissões, conselhos e integre a organização de eventos, sempre atuando da 
maneira mais eficaz possível, desde que haja compatibilidade de horários. Comentou que a procura 
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por ele se deve em muito justamente por ele ter todo um conhecimento na questão de contratações 
publicas para este tipo de eventos, uma vez que há uma rigorosa fiscalização por parte do Controle 
Interno do Município e, posteriormente, pelo Tribunal de Contas do Estado, citando que houve 
eventos que não tiveram suas contas aprovadas por não existir este tipo de visão de gestão 
pública. O vereador Leonardo Mayrer expôs que pelos comentários dos colegas, já é fato definido 
que a emenda será acatada. Porém, não quer o vereador fazer lobby e deixar de manifestar sua 
posição quanto a concessão de patrocínio. Disse que será favorável a emenda, pois acredita que 
não serão esses R$ 20 mil de dinheiro público que farão a diferença entre a realização ou não da 
festividade. Reclamou que novamente os vereadores não foram convidados para conhecer os 
detalhes do evento como já ocorrera em outros momentos. Comentou que logo após a sessão da 
semana passada, inúmeros foram os cidadãos que contataram o vereador acreditando ser 
exorbitante o valor solicitado. O vereador Marcelo Antônio Muller comentou que desde que é 
vereador já há problemas no Amorão que não são resolvidos, e em virtude disto os gastos com 
aluguel de lonões das arenas para a realização de eventos tem sido muito grande. Comentou que 
avaliou os números planilhados pela organização do evento e diferente do que havia analisado 
anteriormente, acredita que há vários pontos que poderão ter valores diminuídos, como os copos 
personalizados, que na opinião do edil, deveriam ser bancados pelos vendedores de bebidas. 
Reforçou que assiduamente participa da organização de festas e que os números apresentados 
para segurança e limpeza são muito acima dos comumente cobrados. Desta forma, se coloca 
favorável a emenda e ao projeto. O vereador Luiz Egon Kremer comentou que a criação da 
Emenda Modificativa foi uma iniciativa sua e encontrou abrigo nos demais vereadores. Na opinião 
do vereador, os eventos devem acontecer, mas deve cuidar a forma com que se quer financiar. 
Criticou o Poder Executivo por liberar tão facilmente valores tão significativos. Disse, ainda que se 
debruçando sobre a planilha de gastos do evento, notou que a economia de R$ 20 mil dentro de um 
universo de R$ 315 mil é completamente viável e tem plena consciência de que os organizadores 
conseguirão realizar uma grande festa, pois o valor diminuído através da emenda pode ser 
economizado em várias rubricas. Relembrou que há uma série de isenções de cobranças do uso do 
Parque Municipal e que se estas fossem cobradas o custo seria ainda maior. Pediu para que realize 
uma análise dos custos, pois é muito dinheiro uma despesa R$ 110 mil, por dia de evento. Citou 
uma série de rubricas que apresentam valores fora da realidade e que, segundo o vereador, tem de 
ser reavaliados. Frisou o sucesso que as cervejarias fazem atualmente e as novas formas de 
divulgação que acontecem via redes sociais e aplicativos. Destacou que mesmo diminuindo o valor 
inicial, ainda se está aumentando 20% em relação ao último evento. Lembrou que quando ele, 
produtor rural, quer vender o seu produto é ele quem arca com o custo da embalagem e neste 
mote, pensa que o mesmo deva acontecer com os copos do evento, que devem ser fornecidos 
pelos cervejeiros, afinal serão eles que terão o lucro pela venda de seu produto. Lembrou de várias 
entidades que realizam festas anuais, sem nunca receber verba pública, e conseguem grandes 
resultados. Pontuou também que os vereadores diversas vezes são procurados para auxiliar as 
pessoas e entidades, pois a municipalidade alega não ter verba, mas para um evento se abre o 
cofre sem controle. Citou a festa anterior dos cervejeiros e os 50 anos do Grupo de Danças, onde 
para ele houve exageros na destinação de recursos. Colocada a Emenda Modificativa em votação 
foi aprovada por cinco votos favoráveis, e os votos contrários dos vereadores Jair Roberto Sehnem, 
Luis Fernando Santos da Silva e Junior Freiberger. Colocado o projeto em votação com a Emenda 
Modificativa foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 88/2019, “Autoriza o Poder Executivo a 
contratar 01 (um) Auxiliar de Ensino em razão de excepcional interesse público, e dá outras 

providências”, tendo como relator o Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após 
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breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Junior Freiberger rendeu votos de boas-vindas ao 
colega Luis Fernando Santos da Silva. Em sua fala, o vereador Luiz Fernando Santos da Silva 
agradeceu as palavras do colega e destacou a democracia exercida dentro da casa, e a 
necessidade de respeitar a opinião da maioria. A vereadora Joseane Hahn destacou o Café do 
Clube de Mães Vila Rica, onde pode prestigiar juntamente com grande público. Além disso, rendeu 
elogios a Festa da Comunidade Católica de Arroio Feliz. Sobre a resposta ao requerimento 
encaminhado ao Executivo, sobre a compra de móveis para os educandários do São Roque, expôs 
que estará levando a resposta aos pais. Acredita que há várias duvidas que não foram sanadas na 
resposta. Lamentou o fato de que empresas do São Roque não foram procurados, por serem 
desconhecidas por parte dos responsáveis pelo setor de compras da Administração. Pensa ser 
inadmissível uma resposta destas, uma vez que para se cobrar impostos destas mesmas empresas 
a Administração não às desconhece. O vereador Jorge Zimmer comentou que a resposta do 
requerimento não veio de maneira clara e que irá reiterar o pedido, visando um posicionamento, 
principalmente, no que tange a divisão da aquisição de móveis e qual a motivação de tal fato. Sobre 
aos consertos do Amorão, lembrou que desde 2011 tem cobrado providências para a manutenção 
do equipamento, o que não ocorreu até a necessidade da melhoria por completo. Em 2015, 
inclusive, esteve em Brasília buscando recursos para a obra e que o senador Paulo Paim tentou 
intervir e foi informado de que o projeto estava inativo, necessitando alterações do Município. Por 
fim, ressaltou que não tem qualquer desconfiança sobre a organização da Feliz Bier Park e do 
vereador Junior Freiberger, apenas pontuando que é um defensor da independência do Poder 
Legislativo. O vereador Luiz Egon Kremer destacou mais um grande evento de 3ª Idade realizado 
pelo grupo Sempre Jovem, que lotou as dependências da SOCEF no último sábado. Por fim, 
pontuou que esteve de viagem a Alemanha, bem como acompanhou o colega Jorge Zimmer, em 
2015 à Brasília, sempre com recursos próprios. 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. 
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