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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM QUATORZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos quatorze 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 TRIGÉSIMA 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 29ª Sessão Ordinária realizada no dia 07 de outubro 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 
129, que encaminha o projeto de lei nº 119/2019; Mensagem nº 130; Mensagem nº 131, que 
encaminha projeto de lei nº 120/2019; Mensagem nº 132, que encaminha projeto de lei nº 
121/2019; Mensagem nº 133, que encaminha projeto de lei nº 122/2019; Mensagem nº 134, que 
encaminha projeto de lei nº 123/2019; e Mensagem nº 135, que encaminha projeto de lei nº 
124/2019. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Pedido de Providências 26/2019, de 
autoria do vereador Rafael Auler; Pedido de Providências 29/2019, de autoria do vereador Junior 
Freiberger; Indicação 19/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Indicação 22/2019, de autoria 
do vereador João Antônio Troes; Indicação 23/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Indicação 
24/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussiger; Indicação 25/2019, de autoria do vereador 
Paulo Roberto Fussiger; e Requerimento 26/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador 
Jair Roberto Sehnem comentou a respeito de pedidos de comerciantes nas proximidades do Banco 
do Brasil, que solicitaram melhorias quanto a estacionamentos, sugerindo inclusive a ele que se 
passasse a implantar o estacionamento rotativo, algo que ele não concorda neste primeiro 
momento, mas mostra-se preocupado com este fato. O vereador João Antônio Troes denunciou o 
fato de um senhor de 96 anos estar sendo protestado na justiça pela municipalidade por não 
pagamento de IPTU, visto que a sua propriedade passou a ser área de zona industrial. De acordo 
com o edil, este senhor vive de uma aposentadoria diminuta não tendo capacidade de pagar estes 
novos tributos que lhe foram impostos. Sugeriu, inclusive que o Município desapropriasse a área 
para que o contribuinte citado não tenha este tipo de despesa. Outro relato do vereador, foi no 
sentido de que um funcionário aposentado do Município solicitou transporte de volta para a cidade, 
após passar por tratamento cirúrgico na capital. Expôs que o mesmo foi avisado pela manhã que o 
transporte estava sendo encaminhado para busca-lo, contudo o mesmo só chegou no fim da noite 
em casa, pedindo maior atenção a quem se dedicou durante muito tempo ao Município. 
Parabenizou a administração municipal pelas melhorias realizadas na estrada da “subida dos 
Sturmer” e pediu que na medida das possibilidades o caminhão de lixo passe a recolher também 
naquele ponto, visto que os moradores pagam taxa visando a coleta de lixo. Sobre seu comentário, 
na sessão anterior, sobre o Círculo de Máquinas, disse ter recebido maiores esclarecimentos do 
secretário de Agricultura e cobrou que se diga a verdade nos eventos, quanto aos valores que são 
repassados ao setor, visto que se propaga o percentual de 40%, quando na verdade este valor é o 
desconto do convênio do Círculo de Máquinas, enquanto o percentual do Orçamento Municipal 
destinado ao setor agrícola não ultrapassa 2,5%. Por fim, cobrou a organização da última Festa das 
Amoras e Morangos, que ainda não prestou contas e trouxe números infundados à Câmara, 
pedindo que no próximo evento se busca atrair o público e não explorá-lo. Passamos então para a 
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ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Pedido de Providências 26/2019, de autoria do vereador Rafael Auler. 
Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providências 29/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, o projeto 
foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 19/2019, de autoria do vereador 
Rafael Auler. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Indicação 22/2019, de autoria do vereador João Antônio Troes. Após breve 
discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 23/2019, de 
autoria do vereador Rafael Auler. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Indicação 24/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussiger. 
Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 
25/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussiger. Após breve discussão, o projeto foi 
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 26/2019, de autoria do 
vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei 114/2019, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.755, de 
17 de abril de 2013, que institui o Programa Municipal de Apoio à Agricultura 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 118/2019, que “Consigna denominação à Rua no Município de Feliz”, 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. Projeto de Lei 124/2019, que "Institui 
Contribuição de Melhoria decorrente da execução da pavimentação asfáltica na Rua Picão e 

Estrada Morro das Batatas, no Município de Feliz 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. Prestação de Contas do Poder Executivo 
do Exercício de 2017, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado, tendo como relator o 
vereador Junior Freiberger. No espaço das discussões, o relator explicou que há apontes mínimos, 
com parecer amplamente favorável do TCE, o que faz com que os vereadores tenham tranquilidade 
para votar favoravelmente pela aprovação do mesmo. Leu, ainda, a Lei Orgânica Municipal, no 
ponto que tange a fiscalização e aprovação das Prestações de Contas, enaltecendo o 
conhecimento técnico aplicado pelo TCE, na fiscalização das atividades. Contudo, reiterou a 
necessidade de os vereadores estarem sempre alertas e fiscalizarem anualmente as aplicações 
dos recursos e caso haja irregularidades as mesmas devem ser encaminhas ao TCE para que as 
providências cabíveis. Levado a votação foram aprovadas por unanimidade. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Junior Freiberger comentou sobre a inauguração da 
nova quadra de vôlei de areia do Parque Municipal, que conta com iluminação para a pratica 
também à noite. O edil aguarda agora para que o campinho de futebol também seja atendido, quem 
sabe com a transformação em uma quadra de areia. O vereador Rafael Auler pediu que colegas 
passem a respeitar as opiniões contrárias dos demais vereadores, destacando o presidente da 
Casa que por vezes, invés de mediar, incendeia as discussões. O vereador Jair Roberto Sehnem 
pediu para que na próxima sessão seja votada a convocação do Secretário de Agricultura para que 
ele possa explicar algumas das insinuações que foram comentadas na Câmara de Vereadores. 
Parabenizou às comunidades que realizaram festividades no último final de semana e convidou a 
comunidade para participar da festa da comunidade de Bananal, que acontecerá no próximo final 
de semana. O vereador Paulo Fussiger reforçou o pedido de inclusão do trecho da Sobra, do São 
Roque, no novo financiamento que está sendo intencionado pela Municipalidade. O vereador João 
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Antônio Troes destacou que estão sendo feitas obras de asfaltamento no Morro das Batatas e no 
Picão, mas lamentou que a estrada Bananal/Picada Cará não tenha ainda chegado na vez, visto 
que é uma das mais movimentadas do Município. O vereador Valdecir Kronitzky parabenizou aos 
professores pela data que se comemora no dia seguinte. Parabenizou também a comunidade da 
capela da Vila Britz que anualmente realiza uma grande festividade, servindo de exemplo para 
outras comunidades. O senhor Presidente tornou a comentar sobre o Círculo de Máquinas e 
alterações propostas por ele e implementadas. Disse acreditar que melhorias tem de ser feitas, 
quando necessárias. Criticou o fato de não haver uma renovação do secretariado municipal, visto 
que isto só acontece em anos eleitorais. Acredita ter muita gente jovem, com novos pensamentos e 
conhecimentos que podem agregar mais ao Município, principalmente na área agrícola. Destacou 
ainda o Dia das Crianças, deixando uma mensagem a estas, e aos Professores. 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 Valdecir Kronitzky  


