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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA QUARTA 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, Roberto Munchen, Rafael Auler, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger e Marcelo Antônio 
Muller. 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 23ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 17 de agosto 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 93, que encaminha o Projeto 
de Lei 87/2020; e Mensagem nº 94, que encaminha o Projeto de Lei 88/2020. EXPEDIENTE DOS 
VEREADORES:  Indicação 23/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Projeto de Lei 
84/2020, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei 85/2020, de autoria da Mesa Diretora; Projeto 
de Lei 86/2020, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei 89/2020, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn; e Requerimento 25/2020, de autoria dos vereadores Junior Freiberger e Rafael 
Auler. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Jorge Zimmer teceu comentários a respeito de matéria veiculada em rede de televisão, 
onde pessoas que perderam seus empregos e haviam se alojado junto a outras famílias em beira 
de estrada e sob viadutos, que acabaram sendo retiradas devido em um ato de reintegração de 
posse de uma concessionária de rodovias paulista, de maneira segundo o edil, desumana e cruel. 
Pediu que se reflita sobre a forma com que a sociedade tem agido em casos de dificuldades 
sociais. Comentou também sobre as inaugurações das escolas de São Roque e do Bairro Bom 
Fim, que fazem com que o Município possa anunciar a partir do próximo ano que nenhuma criança 
que necessite de educação infantil ficará esperando por vaga, visto que os investimentos realizados 
possibilitam o atendimento total da crianças desta idade. Disse estar muito feliz, pois a educação 
deve ser muito valorizada e torna-se atrativo para captação de empresas e desenvolvimento 
econômico. A vereadora Joseane Hahn comentou sobre o seu Projeto de Lei, que institui a semana 
de incentivo ao aleitamento materno, que tem como objetivo reforçar a importância deste ato que 
tanto faz bem para o bebê e para a mãe. O vereador Roberto Munchen comentou sobre as 
indicações realizadas por ele nas últimas semanas, bem como suplicou o atendimento de pedidos 
realizados no ano passado quando esteve ocupando o cargo de vereador, em especial os asfaltos 
de Arroio Feliz. Teceu também elogios ao trabalho do secretário de Obras pelo trabalho executado 
frente a pasta nos últimos anos. Fez questão de esclarecer boatos referentes a empresa Ramada e 
reforçou que a mesma está trabalhando com toda a sua capacidade, bem como está com muitos 
pedidos em andamento. O vereador Junior Freiberger trouxe ao debate a reforma tributária 
apresentada pelo Governo do Estado, no qual são propostas 25 alterações. Enumerou exemplos 
das mudanças sugeridas e, embora creia que há fatores positivos, muitos deles passam a onerar 
diversos produtos da cesta básica, bem como o IPVA. Diante disso, solicitou aos seus pares que 
busquem contatar com seus deputados visando buscar a reprovação deste projeto, em função de 
reduzir a competitividade e aumentar os custos de produção. Passamos então para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 25/2020, de autoria dos vereadores Junior Freiberger e Rafael Auler. 
No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por 
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unanimidade. Indicação 23/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. No espaço da discussão, 
não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
83/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.486, de 12 de dezembro de 2018, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Distrito Industrial Cresce Feliz, a alienar lotes e dá outras 
providências", tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. 
No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 87/2020, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
incentivo à empresa Bottan Brasil Indústria e Comércio de Postes Ltda 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 88/2020, que "Autoriza a inclusão de programa no PPA 2018/2021, 
no Anexo de Metas Prioritárias da LDO e LOA de 2020, e autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor no valor de R$ 1.188.887,79 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)", tendo como relator o vereador 
Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Moção 04/2020, de autoria de todos os 
vereadores. Após elogios serem tecidos em homenagem ao policial Nerci Silveira Pereira e à 
Brigada Militar por todos os vereadores, o projeto foi levado a votação e aprovado por unanimidade. 
De imediato foi oferecida a palavra ao soldado Nerci, que agradeceu a lembrança. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Roberto Munchen louvou a iniciativa da aquisição de 
área de terras para buscar novas empresas, como o ocorrido em Escadinhas. No entanto, pontuou 
que o investimento é muito grande pra criar tão pouco emprego. Numa comparação, explicou, há 
empresas lotadas no Município que irão criar 25 novos postos de trabalho, sem receber nenhum 
tipo de incentivo da administração. Pediu atenção a esse tipo de empresa, para que estas não 
fiquem desassistidas. Por fim, se despediu do cargo, visto que o titular voltará ao assento na 
próxima sessão. O vereador Jair Roberto Sehnem explanou sobre os Pedidos de Providências 
encaminhados pelos colegas. Expôs que pela sua proximidade com o secretário de Obras, realiza 
seus pedidos diretamente e corroborou nos elogios aos trabalhos realizados pela pasta. Informou 
sobre obras que devem ter andamento nos próximos meses e espera que o mesmo o mesmo siga 
a frente da pasta por muitos anos. O vereador Leonardo Mayrer parabenizou o colega Roberto pelo 
trabalho realizado na Casa Legislativa. Se posicionou ao lado do colega Jair quanto ao andamento 
das obras, mas pediu que não só o Executivo seja enaltecido, mas também o Legislativo, pois todo 
investimento que ocorre na cidade tem a fiscalização e colaboração dos vereadores, realizando 
alterações quando necessário, visando o melhor para a comunidade. Parabenizou os colegas por 
praticamente limparem a pauta e darem andamento ao que é importante para os trabalhos do 
Executivo. 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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