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

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

Aos dezenove 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 TERCEIRA 
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 22ª Sessão Ordinária realizada no dia 12 
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 106, que encaminha projeto de lei nº 97/2019; 
Mensagem nº 107, que encaminha projeto de lei nº 98/2019; Mensagem nº 108, que encaminha 
projeto de lei nº 101/2019; Mensagem nº 109, que encaminha projeto de lei nº 99 e 10/2019; 

Mensagem nº 110. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Requerimento 18/2019, de 
autoria dos vereadores Junior Freiberger e Leonardo Mayrer. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite da 
Associação dos Orquidófilos de Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador Jair Roberto Sehnem destacou que fora cobrado 
novamente quanto a falta de estacionamento no Centro da cidade mesmo após a implementação 
do projeto de concessão de incentivo para os proprietários de terrenos que possibilitam que os 
mesmos sejam transformados em estacionamentos. O vereador Junior Freiberger comentou sobre 
o projeto do Governo Estadual para a liberação de verbas para serem investidas em rodovias. 
Disse ter ficado feliz, porém com melhor acesso ao programa notou que muitos dos projetos já de 
pavimentações que já estão em andamento e alguns para custear obras já concluídas. No entanto, 
animou-se novamente, pois após visita do vice-prefeito ao DAER, o Município foi informado que 
verbas também serão destinadas para cá para recapeamento da parte da RS 452, bem como a 
realização de alguns acessos. O presidente Luiz Egon Kremer comentou que a Câmara de 
Vereadores se sentiu ofendida pela forma com o secretário municipal Jonatas Weber se expressou 
em redes sociais quanto ao trabalho dos vereadores, solicitando um posicionamento forte dos 
chefes do poder Executivo quanto aos seus servidores. Comentou também sobre a enquete feita na 
imprensa local, onde após 80% dos votos serem favoráveis a decisão dos vereadores a mesma 
acabou sendo tirada do ar. Reforçou seu posicionamento em ser contrário ao uso de altos valores 
dos cofres públicos para a realização de festividades. Disse seguir muito tranquilo quanto a decisão 
tomada na apresentação da emenda e que recebeu um sem numero de parabenizações pelo ato. O 
vereador Jorge Zimmer acredita que está em momento de o assunto do patrocínio para a festa ser 
superado, contudo pensa que um secretário municipal pode ter posição diferente em questões de 
pensamentos, mas isto não autoriza o mesmo a fazer ataques aos vereadores. Após ler a 
publicação do secretário Jonatas Weber, postada em sua rede social, expôs que a Câmara de Feliz 
serve de exemplo para diversos legislativos do Estado, e por uma posição dos vereadores não 
bater com a sua, parte para ataques totalmente infundados. Disse não se ofender por uma 
brincadeira de mau-gosto, pois sabe o quanto já trabalhou e continua fazendo pelo Município. Pediu 
que o Prefeito Municipal se posicione frente as colocações feitas pelo seu subordinado. O vereador 
Junior Freiberger destacou que independente do que for escrito em redes sociais, os vereadores 
devem ter consciência do seu trabalho. Sendo que ele acredita que sim, todos estão trabalhando 
bem dentro de suas possibilidades. Reforçou que apesar de não concordar com tudo que foi escrito 
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pelo secretário, em relação ao recesso de 60 dias, acredita que há uma verdade, solicitando a 
readequação, diminuição deste. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 
18/2019, de autoria dos vereadores Junior Freiberger. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 93/2019, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de permissão de uso de imóvel com o 

Grupo de Danças Folclóricas Alemãs 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 97/2019, “Autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)”, 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 98/2019, “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. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei 101/2019, “Altera 
a Lei Municipal nº 2.460, de 20 de outubro de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder incentivo à empresa CW Obras e Pavimentações Ltda 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 a vereadora Joseane Hahn comentou sobre situações trazidas por moradores quanto ao 
Parque Municipal. Parabenizou a comunidade de São Roque para a grande festa realizada no 
último domingo. O vereador Jair Roberto Sehnem comentou que na próxima semana deve iniciar a 
obra de pavimentação do Vale do Hermes. Posteriormente as obras deverão ser feitas no Morro 
das Batatas, seguidas pelo Vale do Lobo. Pontuou que devagar e com consciência nos gastos 
todas as comunidades estarão sendo atendidas. Pediu para que os vereadores ponderem nas 
criticas quanto ao secretário municipal Jonatas Weber, pois o mesmo é um grande profissional e 
que muito ajuda o Município. O vereador Luis Fernando Santos da Silva conclamou os pais para 
que estejam mais presentes na vida dos filhos, destacando atitudes que podem ser realizadas no 
cotidiano para que os filhos se sintam valorizados e assistidos. O vereador Junior Freiberger 
elogiou a fala do colega, pois traz assuntos que normalmente se quer fugir, devido aos muitos 
problemas diários que fazem com que não se enxerguem algo tão importante. O vereador Leonardo 
Mayrer destacou que não acompanha as redes sociais, mas ressaltou que quem as usa deve ser 
responsável por aquilo que nelas fazem. Destacou que a Câmara de Feliz é uma das mais enxutas 
do Estado e que se deve respeitar a forma com que se trabalha, visto que também é uma das mais 
transparentes segundo pesquisa do TCE. Citou a enquete criada por um jornal local e que nela se 
viu o apoio da população ao ato realizado pelos vereadores na redução das verbas de patrocínio 
para a Feliz Bier Park. Citou as críticas quanto a ser contra o turismo, porém exemplos de eventos 
que eram realizados na cidade, principalmente no Parque Municipal, e que atraiam grande público, 
mas que foram descontinuadas, como o rodeio, por exemplo. O vereador Jorge Zimmer também 
parabenizou o colega Luis Fernando Santos da Silva pela fala e que como vereadores tem o dever 
de tratar estes assuntos para o bom debate. Reforçou a necessidade de ampliar a oferta de escolas 
em turno integral, pois pensa ser a educação algo primordial para o desenvolvimento do país. O 
vereador Luiz Egon Kremer tornou a se defender quanto às criticas ao secretário municipal, pois 
este faltou com respeito a ele. Disse que, como vereador, tem dever com a população, pois ela 
cobra ele e as suas decisões. Parabenizou a todos que se empenharam e ajudaram na 
concretização da cobertura da escola do Roncador, que teve seu início na última semana. Por fim, 
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convidou a todos para a Sessão Itinerante a se realizar na próxima semana, na Associação 
Esperança, no Bairro Vale do Hermes, com início às 19h. 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  


