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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

Aos vinte e seis 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 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: 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 23ª Sessão Ordinária realizada no dia 19 
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 111, que encaminha projeto de lei nº 102/2019; 

Mensagem nº 112. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Requerimento 21/2019, de 
autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido de Providências 13/2019, de autoria do vereador 
Junior Freiberger; Pedido de Providências 14/2019; Projeto de Lei 103/2019, de autoria do vereador 
Luis Fernando Santos da Silva. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite da Associação dos Orquidófilos 
de Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para a TRIBUNA LIVRE, onde foi 
aberto o espaço ao presidente da Associação Esperança, José Renato Müller, o qual falou das 
atividades que estão sendo desenvolvidas no clube, como por exemplo o Clube de Mães de Vale 
do Hermes, bem como todo o trabalho realizado para reergue-lo. Por fim, convidou os vereadores 
para participarem da Festa do Peixe, que já tem se tornado tradicional na Associação. Seguindo, 
adentrou-se no GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador Luis Fernando Santos da Silva explanou 
sobre a sua Indicação pedindo melhorias no Cemitério Público Municipal, as quais já estão sendo 
atendidas, como a construção do banheiro, calendário de corte de grama e padronização das 
lápides. Os demais pedidos estão sendo estudados pela administração, mas o edil tem plena 
certeza de que será atendido. Como é a sua última sessão, deixa também o pedido para que se dê 
uma atenção a ponte do Bananal, que apresenta problemas em dias de chuva, aumentando o 
trajeto das pessoas quando a mesma está submersa, especialmente, em casos de emergências; 
bem como esteve conversando com o prefeito municipal para realizar um projeto paisagístico junto 
a Avenida Voluntários da Pátria, onde estava a Rodoviária antiga, que acabou desabando. O 
vereador Marcelo Antônio Muller comentou sobre o seu Pedido de Providências, onde há muito é 
cobrado e solicita da Administração o Passeio Público na Rua Conego João Becker, visto que há 
uma grande movimentação de veículos, bicicletas e pessoas, principalmente em horários de pico. 
Relembrou que em 2017, inclusive, os vereadores entregaram sobras do exercício solicitando esta 
obra, mas a mesma não foi atendida. Parabenizou a administração pelo asfalto que está sendo feito 
no bairro e que muito vai auxiliar os moradores do bairro. Passamos então para a ORDEM DO DIA, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Veto à emenda ao Art. 17 do Projeto de Lei 075/2019, encaminhado pelo Poder 
Executivo, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer contrário da Comissão ao 
Veto, tendo voto contrário do vereador Jorge Zimmer. No espaço das discussões. O vereador 
Junior Freiberger explicou quais haviam sido os motivos para o encaminhamento da emenda, 
apontando que mesmo com a supressão do artigo na lei, mantinha-se o direito a defesa e ao 
contraditório. O vereador Jair Sehnem comentou que sempre esteve favorável aos atos do Poder 
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Executivo, porém desta vez acredita que posicionar-se contra o Veto é a melhor alternativa. O 
vereador Jorge Zimmer contextualizou a forma com que foram encaminhadas as emendas e, em 
especial, a mudança proposta pelo colega. Disse que, após reler a emenda e mesmo acreditando 
que há toda uma boa vontade na ação, a aplicação da lei acabará por trazer problemas para o 
contribuinte e não aquilo ao qual se buscava com a aprovação da emenda. O vereador Luiz Egon 
Kremer disse que colocar-se-á contrário ao veto, pois acredita que a supressão do artigo trás mais 
facilidade ao contribuinte, quando da necessidade de encaminhar recursos aos atos da fiscalização. 
Na segunda discussão o vereador Junior Freiberger comentou que com a experiência junto a 
Secretária da Fazenda notou que raros são os casos em que os fiscais voltam atrás em alguma 
tomada de decisão anterior, revogando atos praticados por eles próprios. O vereador Luis Fernando 
Santos da Silva expôs que quando um fiscal executa o seu trabalho ele já tem todo um 
embasamento para aplicar as notificações necessárias. Desta maneira dificilmente suas posições 
serão reavaliadas. Então, acredita o vereador, que a melhor forma é que o recurso já vá para uma 
segunda instância, onde poderá ser avaliado de forma isenta, a quem será apresentada a 
notificação e o recurso, cabendo a este servidor tomar uma decisão em cima do que foi lhe 
apresentado. Seria uma forma também de o fiscal não ser pressionado dependendo do caso que se 
trata. A vereadora Josiane Hahn também se colocou contrária ao Veto encaminhado. Por fim, o 
vereador Jorge Zimmer deixou claro que é favorável ao Veto, pela sua aplicabilidade em si da lei, 
mas ponderou que o parecer do veto traz uma sustentação falha, onde diz que há uma inovação no 
ato de legislar, uma vez que foi emendada uma matéria que sequer constava no Projeto original. 
Porém, relatou que em determinados momentos, inclusive no próprio projeto 075/2019, emendas 
trabalhadas de igual forma foram acatadas pelo Poder Executivo. Colocado em votação, o veto foi 
rejeitado com 8 votos contrários, tendo, registrando-se, ainda, o voto favorável ao Veto do vereador 
Jorge Zimmer. Pedido de Providências 13/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após 
breve discussão, foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 
14/2019, de autoria do vereador Marcelo Antônio Muller. Após breve discussão, foi levado a 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 92/2019, que “Altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 3.462, de 03 de outubro de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir 
incentivos para a criação de estacionamentos em terrenos não edificados na área central do 

Município e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 94/2019, que “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019 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. Requerimento 
21/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação 
e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 103/2019, “Altera o Calendário de Eventos do 
Município de Feliz, instituído pela Lei Municipal nº 3.520, de 08.02.2019, 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 
103/2019, que “Altera o Calendário de Eventos do Município de Feliz, instituído pela Lei 
Municipal nº 3.520, de 08.02.2019, 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 Leonardo 
Mayrer demonstrou toda sua satisfação em poder estar junto com os colegas em mais uma sessão 
itinerante, desta vez no bairro Vale do Hermes. Parabenizou o colega Luis Fernando que está se 
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despedindo do cargo, desejando sucesso. O vereador Junior Freiberger seguiu no mesmo tom 
agradecendo ao público que se fez presente, bem como enalteceu a participação do colega durante 
o mês que esteve junto a Casa. Se despedindo o vereador Luis Fernando Santos da Silva expôs 
que se sente muito grato a todos que o auxiliaram a chegar a ocupar o cargo de vereador, 
relembrando a luta ao longo da campanha na busca dos votos. Agradeceu a acolhida da 
comunidade do Vale do Hermes para com os vereadores pela passagem da Sessão Itinerante. O 
vereador Jair Roberto Sehnem mostrou-se feliz de novamente poder participar de uma sessão 
itinerante, algo que sempre defendeu e desde o ano passado vem ocorrendo em nossa cidade. 
Comentou sobre várias obras que deverão se multiplicar pela cidade, destacando as 
pavimentações no Picão, Morro das Batatas e Vale do Lobo. A vereadora Joseane Hahn convidou 
a comunidade para também prestigiar as sessões que acontecem na Câmara de Vereadores. 
Solicitou que o vereador Jair Sehnem também indique a localidade da Sobra, no São Roque para 
receber pavimentação. O vereador Marcelo Antônio Muller agradeceu a diretoria do Esporte Clube 
Esperança e a comunidade do bairro Vale do Hermes por bem receber os representantes do 
Legislativo. O vereador Jorge Zimmer também agradeceu a comunidade e enalteceu a sessão 
realizada, que pode trazer a comunidade mais próxima dos ritos e formas de trabalho que por 
muitos são desconhecidas. Destacou que durante a sessão quase uma centena de espectadores 
assistiram a transmissão ao vivo via rede social, demonstrando o interesse que a população está 
tendo com os trabalhos legislativos. O vereador Valdecir Kronitzky agradeceu e destacou que em 
relação ao bairro Vale do Hermes a colocação de quebra-molas é importante em alguns pontos 
para evitar que condutores andem em alta velocidade. O senhor Presidente Luiz Egon Kremer 
agradeceu ao colega Luis Fernando Santos da Silva que engrandeceu os trabalhos da Câmara 
durante o mês que atuou na Casa. Por fim convidou a todos para participar da próxima sessão que 
voltará aos seu horário normal, iniciando às 20h. 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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