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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZENOVE. 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências 
da Associação Esportiva Benfica, na localidade de Arroio Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA 
PRIMEIRA 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 30ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 14 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 136; Mensagem nº 137, que 
encaminha projeto de lei nº 125/2019; Mensagem nº 138, que encaminha projeto de lei nº 
126/2019; EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Pedido de Providências 30/2019, de 
autoria do vereador Junior Freiberger; Indicação 26/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger; 
e Indicação 27/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussiger. DEMAIS EXPEDIENTES: 
Convite para o Chá com Palestra, parceria da SOCEF, ACISFE e Quartzo Restaurante; Convite 
para Audiência Pública; e Convite para o Políticos do Futuro; Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para a TRIBUNA LIVRE, onde o presidente do CPM da Escola Infantil 
Primeiros Passos, Gerson André Schwantes, comentou sobre as cobranças da comunidade para a 
pavimentação defronte ao educandário, visto que as crianças não podem se utilizar do parquinho, 
em função da poeira. Passou-se, então, para GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador João 
Antônio Troes comentou que esteve visitando junto ao proprietário de uma empreiteira o local 
citado pelo Senhor Gerson Schwantes, no qual avaliou que existe a necessidade de pavimentação 
de um trecho de aproximadamente 135 metros de extensão, com um custo médio de R$ 100, por 
metro, segundo valores cobrados por esta empresa. Disse o vereador que isto não é um valor tão 
alto diante de todo o bem que trará para as crianças que frequentam a escola. Referiu-se, também, 
a reclamação realizada pelas olarias da rua Júlio de Castilhos, que estão localizadas em área de 
preservação, e que tem direito a descontos de até 80% de IPTU, mas isso não lhes é concedido. 
Reforçou seu pedido para que a localidade de Bananal/Nova Caxias seja contemplada também 
com pavimentação, uma vez que grandes investimentos estão sendo realizados na localidade, com 
a construção de mais de 10 aviários. Destacou que o incremento da agricultura no Orçamento 
Municipal, que atualmente está em 36%, deve ter um grande acréscimo em um período de quatro 
anos. Por fim, disse que cobrou junto ao Daer, em parceria com o deputado Gerson Burgmann, 
melhorias no trecho entre a Lauro Weber e a entrada do Vale do Hermes. O vereador Paulo 
Fussiger reforçou seu pedido da sessão anterior à pavimentação da localidade da Sobra, em São 
Roque, junto ao novo financiamento que será tomado pelo Município. O vereador Jair Roberto 
Sehnem destacou suas visitas a pessoas da comunidade de Arroio Feliz e as melhorias 
conquistadas junto a administração municipal, elencando-as. Disse que buscará atender aos 
demais pedidos ao longo deste e do próximo ano de mandato. O vereador Leonardo Mayrer 
salientou que faz alguns anos que tem cobrado melhorias para a Associação Esportiva Benfica 
comentando sobre o alambrado do futebol de campo que já foi alvo de pedidos seus desde o ano 
passado. Pontuou que muitas das reclamações da comunidade, já foram encaminhadas ao Poder 
Executivo, porém, ainda, não receberam atenção. Comentou sobre os canteiros de blocos de 
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concretos na avenida Voluntários da Pátria no Centro da cidade, que novamente estão sendo alvo 
de reformas, algo que ocorre corriqueiramente. Pediu que se faça uma reavaliação sobre a real 
funcionalidade do equipamento de trânsito, visto que o conserto constante traz prejuízos 
significativos ao erário municipal. O vereador Valdecir Kronitzky disse que se sente orgulhoso por 
representar a comunidade de Arroio Feliz, porém em função de partidarismo acaba por não ter 
todos os seus pedidos atendidos. Expôs que um novo ano eleitoral se aproxima, e novamente 
promessas começam a ser feitas a comunidade de Arroio Feliz, que no restante do tempo 
permanece esquecida. Citou que a promessa agora, é de asfalto no Morro Belo, porém com o valor 
a ser financiado não será possível realizar tudo o que está sendo prometido.Passamos então para 
a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura 
das seguintes proposições: Indicação 26/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após 
breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 
27/2019, de autoria do vereador Paulo Roberto Fussiger. Após breve discussão, o projeto foi 
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 112/2019, que “Estabelece as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020”, 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 115 e 116/2019, que “Institui o Programa 
Suplementar de inclusão, habilitação e reabilitação” e “Autoriza a inclusão de programa no 
PPA 2018/2021, no Anexo de Metas Prioritárias da LDO e LOA de 2019, e autoriza a abertura 
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.728,00 (um mil, setecentos e vinte e oito reais) 
na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019”, 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 117/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a 
estabelecer horário diferenciado de trabalho, intitulado turno único, na Secretaria Municipal 
de Obras”, 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 120/2019, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO 
DO BRASIL S.A., 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 7 votos a 0, tendo a abstenção do vereador Alexandre Griebler. Projeto de Lei 
121/2019, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.488, de 22 de dezembro de 2010, que 
consigna denominação à Estrada do 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 123/2019, que "Consigna 
denominação à Rua do Município de Feliz", 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 da 2ª discussão, não houve manifestações. Levadas a 2ª votação foram aprovadas por 
unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador João Antônio Troes se 
referiu as palavras do colega Leonardo Mayrer no Grande Expediente e relembrou que várias 
empresas já se disponibilizaram a custear a instalação de uma sinaleira no local, visto que o muro 
não é bonito. Comentou, ainda, que ajudou na aprovação da isenção de contribuição de melhorias 
na Rua Júlio de Castilhos no ano passado, mas que há famílias que antes da aprovação da isenção 
realizaram o pagamento e que não foram ressarcidas. O vereador Paulo Fussiger agradeceu a 
todos que o auxiliaram nos trabalhos ao longo do último mês que esteve ocupando a vaga da titular 
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Joseane Hahn. O vereador Jair Roberto Sehnem pediu desculpas pelas atitudes que teve após a 
sessão anterior, pedindo desculpas à comunidade e ao colega Luiz Egon Kremer. Reconheceu o 
erro e disse que tem a cidade de Feliz como norte das suas funções. O vereador Alexandre 
Griebler também se despediu do cargo, agradecendo a oportunidade dada pelo titular Jorge 
Zimmer, bem como explicou o motivo da sua abstenção quanto a votação do projeto que trata do 
financiamento a ser contraído pelo Município. Expôs que como é funcionário do Banco do Brasil, 
não se sente à vontade para opinar sobre o assunto. Questionou a instalação de uma placa do 
município de Alto Feliz, dentro do território de Feliz, causando desinformação, uma vez que a 
comunidade de Arroio Feliz, pertence a cidade de Feliz, enquanto a placa deixa a entender algo 
diferente. Trouxe a informação que com a nova partilha do pré-sal, Feliz deverá receber em torno 
de R$ 1 milhão e solicitou que este valor seja utilizado na implementação de passeios públicos em 
trechos perigosos, como no Vale do Hermes e no Arroio Feliz. O vereador Junior Freiberger 
parabenizou a participação dos colegas Paulo Fussiger e Alexandre Griebler que estão se 
despedindo da Casa na sessão. O vereador Rafael Auler pediu para que o colega João Antônio 
novamente avalie suas opiniões visto que a falta de informação sobre determinados assuntos pode 
fazer com que a comunidade entenda errado. Referiu-se a estrada Júlio de Castilhos e as 
contribuições de melhorias, citando que o trecho foi realizado em duas etapas, sendo que em um 
trecho houve a isenção e em outro não. O vereador Valdecir Kronitzky pediu uma maior atenção ao 
Bom Fim, onde há cada vez mais movimento, devido aos comércios e serviços ali prestados. O 
vereador pede que seja dada uma maior atenção aos estacionamentos e acessos a estes 
empreendimentos, visto que grandes caminhões necessitam acessar estes pontos e acabam por 
não o fazer devido a precariedade. Por fim, o senhor Presidente Luiz Egon Kremer agradeceu a 
toda a comunidade de Arroio Feliz que se fez presente em grande número para assistir mais uma 
edição da Sessão Itinerante. Parabenizou os vereadores Alexandre Griebler e Paulo Fussiger pelo 
trabalho realizado dentro da Casa. Se posicionou ao lado do colega Jair Roberto Sehnem, 
reforçando o seu perdão ao colega, destacando que tudo está resolvido. Encerrando, agradeceu a 
todos os que participaram do Passeio Ciclístico, realizado pela Câmara de Vereadores com ajuda 
de muitas empresas e entidades. 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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