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

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

Aos doze 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 SEGUNDA 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 21ª Sessão Ordinária realizada no dia 05 de agosto 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 101, que encaminha projeto de lei nº 96/2019; Mensagem 
nº 102, que encaminha projeto de lei nº 95/2019; Mensagem nº 103, que encaminha projeto de lei 
nº 94/2019; Mensagem nº 104, que encaminha projeto de lei nº 93/2019; e Mensagem nº 105, que 
encaminha projeto de lei nº 92/2019; EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: 
Requerimento 17/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger; Requerimento 20/2019, de autoria 
do vereador Junior Freiberger; Indicação 10/2019, de autoria do vereador Jair Roberto Sehnem; e 
Indicação 11/2019, de autoria do vereador Luis Fernando Santos da Silva. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Nota do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz; Ofício da Rio Grande 
Energia. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE onde o 
vereador Valdecir Krontizky se mostrou bastante contrariado com as críticas recebidas pelos 
vereadores nas redes sociais, quanto a diminuição do valor de patrocínio para o evento Feliz Bier 
Park. Disse compreender as críticas, porém ficou bastante incomodado com os comentários de 
empresários de outros municípios, uma vez que estes usufruem da estrutura paga com o dinheiro 
público felizense e levam o lucro embora. Reforçou que nenhum vereador se posicionou contrario 
ao evento, e que o valor aprovado pela Casa é 20% superior ao valor repassado no último evento. 
O vereador Leonardo Mayrer mostrou-se surpreso com os desdobramentos da Festa dos 
Cervejeiros, onde a redução de R$ 20 mil teria inviabilizado o evento, relembrando que já estão 
alocados R$ 36 mil, do repasse anterior. Se colocou favorável ao adiamento do evento para quando 
o Amorão estiver pronto. Contudo, não se mostrou satisfeito com a intenção de se repassar aos 
vereadores o ônus da não realização do evento. Disse que a decisão tomada pela Comissão 
organizadora e pelo Poder Executivo mostra que realmente faltava convicção dos resultados e da 
viabilidade que realmente seriam possíveis de serem alcançados no evento. Por fim, neste assunto, 
comentou que são inúmeras as mensagens de apoio ao ato realizado pelos vereadores. Referindo-
se ao trevo de acesso a estrada Júlio de Castilhos, no Arroio Feliz, pediu novamente que o 
asfaltamento do trecho seja realizado, pois no último final de semana mais um acidente grave foi 
registrado no trecho, ceifando a vida de um jovem morador felizense. O vereador Luiz Egon Kremer 
se manifestou sobre a Feliz Bier Park e os comentários que permearam o meio da semana. Disse 
que logo que o projeto veio a Casa procurou o Executivo, para minorar os valores, mas não foi 
atendido. Com a apresentação da emenda, aprovou o repasse de R$ 60 mil, mas se a votação 
novamente fosse realizada, possivelmente nem este valor ele aprovaria, pois na sua opinião já 
foram feitos vários repasses, sem que agora haja um caixa para realizar a nova festividade. Para 
ele, a festa não precisa apresentar lucro, mas tem que se pagar, o que não vem ocorrendo nos 
últimos eventos. Relatou diversos erros cometidos nas últimas edições, como o Kondo, por 
exemplo. Criticou colegas que quando se trata de dinheiro público aprovam tudo, mas quando lhes 
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é solicitado um patrocínio mínimo, nunca pode auxiliar. Disse ter sido criticado pelo colega Junior 
Freiberger, o qual lhe teria dito que ele deveria aprender a fazer festa.  Diante disso, apresentou os 
resultados obtidos enquanto esteve a frente da comunidade do Roncador e tudo feito sem nada de 
dinheiro público. Apontou o fato de nenhum secretário municipal participar das festividades do 
Município e que já cobrou o prefeito sobre isto, o qual concordou com ele. Assinalou que sofreu 
inúmeras vezes com o fato de ser do interior e ser tratado de maneira jocosa e que novamente isto 
ocorreu na Casa Legislativa. Comentou os valores de taxas para qualquer tipo obra, que são 
altíssimas; a falta de apoio para a agricultura; auxílio a reforma do prédio da Brigada Militar, e que 
para isto nunca há verbas suficiente. Disse que só representar o Município não é o suficiente para 
se fazer uso de verba pública e exemplificou que esteve em viagem à Alemanha nas últimas 
semanas, representando Feliz, e nem por isso usou um real de verba pública. O vereador Junior 
Freiberger destacou que há diferenças entre os tipos de eventos, quando se trata de um evento 
comunitário e um evento municipal, tanto na forma de arrecadação de verbas, quanto na forma de 
execução destes. Pediu que os vereadores, que tem bagagem, que se prontifiquem também a 
participar da organização de eventos municipais. Explicou que já no projeto fora exposto que 
mesmo com R$ 80 mil, haveria um risco muito grande de não termos um evento, e com a 
diminuição do valor, a Comissão optou por adiar o evento para manter os “pés no chão”, se 
alinhando ao discurso dos vereadores, quanto ao custo da festividade. O vereador Marcelo Antônio 
Muller lamentou o fato que mesmo com todas as informações dos últimos eventos referente a 
possibilidade de a festa não conseguir pagar, ainda assim se jogou à Câmara um projeto de lei 
tentando algo inviável, quando na verdade deveria-se ter avaliado todas as possibilidades e se 
necessário, adiado de imediato, e não somente depois da decisão dos vereadores. Bateu de novo 
na tecla que desde 2010, se cobrou a manutenção do Amorão, sem ter sido dado ouvidos, sendo 
que agora o problema está aí, causando despesas para os cofres a cada evento que se realiza. 
Criticou o fato de se bater tanto na tecla do turismo, porém não há nada a ser oferecido ao visitante, 
uma vez que no Parque Municipal não se tem nenhum atendente para receber os visitantes ou pelo 
menos encaminhando convites às agências de viagens. A vereadora Joseane Hahn trouxe ao 
debate as palavras do então secretário de Gestão Pública, que em 2017, havia declarado a 
imprensa que com o valor destinado à época serviria para fazer um fundo para a próxima 
festividade, o que não se consolidou, visto que os valores de entrada foram abaixo do planejado. 
Questionou porque todas as isenções concedidas aos participantes de outros municípios, visto que 
estas vendem na Feliz, mas realizam o faturamento na sua cidade sede. O vereador Luis Fernando 
Santos da Silva destacou que cada um tem sua visão sobre os assuntos a serem debatidos. 
Comentou que estes tipos de debates, servem para melhorar e fazer refletir, e acredita que se com 
todo o ensinamento dos últimos dias o projeto novamente entrasse na Casa, certamente seria 
debatido de outra forma. Ponderou que a decisão pelos R$ 60 mil foi unânime e todos os 
vereadores são responsáveis devendo arcar com esta decisão. Acredita que a partir de agora os 
debates frente a concessão de verbas públicas serão melhor debatidos, bem como que as solicitar 
também será mais ponderado em suas pedidas. Tornando a fala, o vereador Junior Freiberger 
comentou que em 1997 uma revista publicou uma foto de um aruá não pavimentada em Bento 
Gonçalves e a ideia que se tinha sobre algo turístico a ser feito nela. Hoje a mesma se tornou o 
Vale dos Vinhedos e é um dos maiores concentradores de turismo da Serra Gaúcha, destacando 
que estas construções não se fazem de uma hora para outra. Desta forma, explicou que o 
Município criou uma Rota e que atende o interior do Município, inclusive com empresa receptiva. 
Ou seja, alguns passos estão sendo dados, mas certamente muito ainda se faze necessário 
realizar. O vereador Jorge Zimmer relembrou a forma de organização de Festa da Amora, Morango 
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e Chantilly de 1999, contada a ele pelo então presidente da festa Darcísio Braun e de que não 
obteve nenhum real de dinheiro público, tratando das dificuldades e como conseguiram fazer uma 
festa que apresentou grande sucesso e êxito, com um resultado final de R$ 131 mil, que foram 
destinados ao Hospital Schlatter. Já na última edição da Festa das Amoras e Morangos, o 
Município aportou R$ 100 mil e até agora não se sabe se houve superávit, visto que até agora não 
houve a prestação de contas, mas até onde se sabe pouco sobrou. Ou seja, é necessário realizar 
uma reavaliação dos custos e forma com que estão sendo estas festas, pois não se pode 
anualmente abarcar volumosos números de dinheiro público nestes eventos. Por fim, pediu para 
que a comunidade se una em prol dos eventos do Município, contrariando o que está acontecendo 
principalmente por parte de integrantes do Poder Executivo, como secretários municipais, inclusive 
com ofensas aos vereadores. Destacou que solicitará que se publique uma nota na qual se 
explique o que o projeto previa e porque da atitude dos vereadores buscando diminuir o valor 
concedido a título de patrocínio. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 
17/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 20/2019, de 
autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão, o vereador Jorge Zimmer explicou que o 
pedido trata de um reforço ao Requerimento 14/2019, cuja a resposta não veio a contento de todas 
as informações que foram solicitas. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 
10/2019, de autoria do vereador Jair Roberto Sehnem. Após breve discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Indicação 11/2019, de autoria do vereador Luis Fernando 
Santos da Silva. Após apresentação dos argumentos do autor da proposta, foi colocado em votação 
e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 90/2019, que “Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 
3.312, de 13 de setembro de 2017, que aprova o Código de Obras do Município de Feliz, e dá 
outras providências”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da 
Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei 91/2019, “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação Cultural e 
Esportiva Feliz, 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 
unanimidade. Projeto de Lei 95/2019, “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Auxiliar de 

Serviços Gerais em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, tendo 
como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Luis Fernando Santos da Silva parabenizou a todos os pais pela passagem do seu 
dia. 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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