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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos sete e três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA NONA sessão ordinária da 
15ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Valdecir Kronitzky. Estiveram presentes, os Vereadores: Jair Roberto Sehnem, Alexandre 
Griebler, Leonardo Mayrer, João Antônio Troes, Junior Freiberger, Paulo Roberto Fussieger e 
Rafael Auler. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da 
presente Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: 
Ata da 28ª Sessão Ordinária realizada no dia 23 de setembro 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 124, que encaminha os projetos de lei nº 115 e 116/2019; Mensagem nº 125, que 

encaminha projeto de lei nº 117/2019; Mensagem nº 126; e Mensagem nº 127. EXPEDIENTE 
RECEBIDO DOS VEREADORES: Pedido de Providências 23/2019, de autoria do vereador Paulo 
Roberto Fussieger; Pedido de Providências 24/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussieger; 
Pedido de Providências 27/2019, de autoria do vereador Roberto Munchen; Indicação 15/2019, de 
autoria do vereador Paulo Roberto Fussieger; Indicação 16/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto 
Fussiger; Indicação 18/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Indicação 20/2019, de autoria do 
vereador Alexandre Griebler; Indicação 21/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Moção de Apoio 
05/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Projeto de Lei 118/2019, de autoria do vereador Junior 

Freiberger. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE onde 
o vereador João Antônio Troes parabenizou os eleitos no Conselho Tutelar, destacando a campeã 
de votos Ana Martins, que somou 131 votos. Parabenizou também a diretoria da Associação Santa 
Cecília, de Picada Cará, que angariou mais de R$ 30 mil, em evento realizado recentemente. 
Teceu criticas fortes à Secretaria de Agricultura, pois segundo ele o retorno é muito aquém do que 
realmente se faz jus. Comentou que novamente na festividade do Círculo de Máquinas foi feito o 
uso da palavra para destacar que o Munícipio destina grandes valores para o setor primário, o que 
na sua opinião não é verdade, visto que os valores praticados pela entidade são maiores do que os 
contratos particulares. Destacou o desmantelamento do setor leiteiro do Município, que quase nada 
mais produz. Cobrou situações que envolvem o secretário da pasta da agricultura, como o uso do 
veículo do Município para se deslocar a festividades, bem como o fato de agora ter um filho dentro 
do quadro de servidores da prefeitura. Por fim, cobrou o fato de a Municipalidade estar exigindo a 
instalação de piso tátil dos proprietários de terrenos do Centro, porém a mesma não possui este 
dispositivo no entorno de seus prédios, o que no seu entender não é correto, pois quem cobra deve 
dar exemplo. O vereador Paulo Roberto Fussieger agradeceu o espaço cedido pela colega Joseane 
Hahn, aos eleitores que lhe confiaram o voto e se colocou a disposição da comunidade durante o 
momento que estiver na Casa Legislativa. Quanto ao piso tátil, o vereador Jair Roberto Sehnem 
destacou que há uma legislação federal que determina a instalação destes dispositivos e que o 
Município foi notificado pelo Ministério Público para que passe a cobrar dos proprietários a 
instalação dos dispositivos e isto está sendo feito. Disse não ver nada de errado na notificação. 
Pediu para que se olhem tudo o que vem sendo feito de bom nos últimos anos e não ficar apenas 
criando picuinhas. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 
23/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussieger. Após breve discussão, o projeto foi 
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 24/2019, de autoria 
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do vereador Paulo Roberto Fussieger. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 27/2019, de autoria do vereador Rafael Auler. 
Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 
15/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussieger. Após breve discussão, o projeto foi 
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 16/2019, de autoria do vereador 
Paulo Roberto Fussieger. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Indicação 18/2019, de autoria do vereador Rafael Auler. Após breve discussão, o 
projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 20/2019, de autoria do 
vereador Alexandre Griebler. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade. Indicação 21/2019, de autoria do vereador Rafael Auler. Após breve discussão, o 
projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Moção de Apoio 05/2019, de 
autoria de todos os vereadores. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 111/2019, 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 do Município e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Alexandre Griebler lamentou o fato de nenhum 
representante do Poder Executivo ter participado do evento realizado pela empresa Lebes, no qual 
o proprietário Otélio Drebes palestrou. Para ele é uma falta de atenção a uma empresa que a mais 
de 10 anos investe e auxilia o nosso Município. Criticou a resposta dada pelo Poder Executivo ao 
pedido do colega Roberto Munchen para a construção de paradas de ônibus, no qual foi informado 
que não há previsão de implantação de nenhuma até o próximo ano. questionou que tipo de 
prioridade é essa que um abrigo de ônibus fica atrás de um prédio caindo aos pedaços, como o da 
Amália Noll. Destacou que a mais de três anos entregou sobras da Câmara de Vereadores ao 
Poder Executivo, solicitando que as mesmas fossem utilizadas na realização de um passeio público 
no Vale do Hermes, o que até hoje não ocorreu. O vereador João Antônio Troes parabenizou o 
colega Paulo Roberto Fussieger pela posse e destacou a presença do representante do deputado 
Gerson Burgmann para prestigiar. Destacou que em conversa com o referido deputado, em Porto 
Alegre, conseguiu com o Daer a realização das manutenções da RS 452. Quanto a VRS 843, em 
São Roque, informou que é de interesse do Daer repassar a mesma para os municípios de Feliz e 
Linha Nova, visto que a autarquia não tem verbas para realizar as manutenções, muito menos 
novos investimentos que são necessários, como ciclovia e acostamento. Cobrou respeito às 
normas do Código de Obras do Município, apontando que no Vale do Hermes estão sendo 
liberadas construções com menos de 2,5 metros para passeio público. Relembrou que obras em 
outras localidades estão sendo embargadas e multadas devido a este tipo de liberação, pedindo 
igualdade de tratamento nos casos. O vereador Paulo Roberto Fussieger agradeceu a acolhida dos 
colegas e a presença do assessor do deputado que prestigiou a sessão. O vereador Jair Roberto 
Sehnem destacou que o Município não construía paradas de ônibus a 30 anos e que no último 
anos foram construídas 12, atendendo a muitos pedidos. Acredita que no próximo ano novos 
pedidos serão atendidos, dependendo das condições do caixa do Município. Disse, ainda, que fora 
comentado que uma padaria de Feliz teve suas portas fechadas por ação da municipalidade, o que 
não seria verdade, uma vez que os fiscais do Município apenas notificaram o local para 
adequações. Contudo, o Estado, através de seu departamento de Vigilância Sanitária, foi até o 
local e determinou o fechamento da padaria até que as adequações sejam realizadas. Expôs que é 
um admirador dos produtos do estabelecimento, mas que as normas de limpeza devem ser 
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atendidas, para a segurança de todos os consumidores. O vereador Rafael Auler, se referindo a 
obra do Vale do Hermes, citada pelo seu colega João Antônio, pediu para que o colega medisse um 
pouco os fatos que traz a Casa, visto que se a obra somente foi iniciada por receber a liberação do 
Município. Acredita o vereador que não houve qualquer tipo de erro, quando da liberação do projeto 
referido, pois diariamente trabalha com a liberação de obras e sabe da idoneidade dos servidores 
do Setor de Engenharia do Município. Parabenizou o colega pelo trabalho de fiscalização realizado 
por ele, porém pensa que possa ter havido um erro de execução de quem está fazendo a obra e 
não de liberação do projeto por parte da municipalidade. O vereador Junior Freiberger parabenizou 
os vereadores Paulo Roberto Fussieger e João Antônio Troes que estarão ocupando as cadeiras 
da Casa no próximo mês. Disse usar o espaço para esclarecer alguns pontos tratados durante a 
sessão. Sobre os passeios públicos, expôs que no ano passado passou pela Casa a aprovação da 
nova legislação quando ao programa de calçadas, normatizando a partir daquele momento todas as 
novas obras, o que está sendo cobrado dos proprietários. Quanto às obras já existentes, a 
municipalidade está encaminhando notificações por setores da cidade, para que haja um ajuste e 
buscando a partir de então às novas exigências. Sobre as colocações em respeito ao secretário de 
Agricultura, esclareceu que atualmente na busca de diminuir o dispêndio de valores os secretários 
tem por lei, a autorização para conduzir veículos oficiais do Município. Quanto a nomeação do 
familiar do secretário de Agricultura, destacou que o mesmo foi nomeado através de Concurso 
Público seguindo todos os tramites legais exigidos, de maneira transparente, seguindo a colocação 
do mesmo do ranking e a fila de candidatos aprovados, reforçando que não se criou um cargo para 
ele ou para atender qualquer desejo partidário. Dentro deste contexto informou que já se encontram 
abertas as inscrições para o novo Concurso Público do Munícipio, com prova a ser realizada no dia 
23 de novembro. O vereador Valdecir Kronitzky trouxe informações a respeito do estado de saúde 
de Marcos Raimundo Martiny, popular Macaco, que é suplente de vereador. Conforme relato, o 
mesmo está internado em Novo Hamburgo, no Hospital Regina carecendo de atenção, embora 
esteja de recuperando bem. Destacou o excelente atendimento dos profissionais de saúde do posto 
de atendimento de Campo Grande, que serve de exemplo para várias cidades do Brasil. O 
Presidente Luiz Egon Kremer comentou sobre as paradas de ônibus e de que, inclusive, foi 
processado por servidores do Município por exigir celeridade no processo de implantação desta 
necessidade. Acredita que com o valor que não será mais destinado para a festa do Cervejeiros 
possa se reverter na implantação de novas paradas de ônibus. Comentou também sobre as 
festividades realizadas nas últimas semanas, parabenizando a comunidades de Bananal e Picada 
Cará, pelo bom atendimento prestado aos visitantes. 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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