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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM PRIMEIRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
No primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a QUINTA 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, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael Auler, estando 
ausente Leonardo Mayrer. 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 4ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 25 de março 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 40, que 
encaminha projeto de lei nº 38/2019; Mensagem nº 41, que encaminha projeto de lei nº 39/2019; 
Mensagem nº 42, que encaminha projeto de lei nº 40/2019; Mensagem nº 43, que encaminha 
projeto de lei nº 41/2019; Mensagem nº 44, que encaminha projeto de lei nº 42/2019; Mensagem nº 
45, que encaminha projeto de lei nº 43/2019; Mensagem nº 46, que encaminha projeto de lei 
Substitutivo nº 29/2019. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Leonardo Mayrer mostrou preocupação com a realização do 
Esquenta novamente antecedendo o Festival do Chopp, visto que a municipalidade está realizando 
procedimentos maiores do que os necessários para este evento popular, uma vez que o mesmo tira 
público do evento que é realizado pela SOCEF. Reclamou que a Prefeitura esteja contratando som 
e empresas para fornecerem bebidas durante o evento. Acredita o vereador que o Munícipio tem 
sim que se precaver quanto a aglomeração da comunidade, porém incentivá-la é ir contra uma das 
mais importantes entidades de Feliz, que é a SOCEF. O vereador Junior Freiberger falou sobre o 
seu retorno a Casa, uma vez que abriu espaço ao seu suplente, visto que pensa ser primordial 
valorizar aqueles que o auxiliaram a estar vereador, visto que a proporcionalidade total que define 
quantas cadeiras cada coligação terá em uma legislatura. Expôs que mesmo fora, manteve seu 
trabalho e que junto ao Executivo está trabalhando na formulação de um projeto de lei que inibe a 
cobrança de IPTU para galpões e depósitos localizados na área urbana do Município. O vereador 
Jair Roberto Sehnem comentou que já no ano passado já havia criticado a realização do Esquenta, 
sendo que ficou sozinho com sua opinião. Disse admirar-se que parece que o colega agora coloca 
a culpa somente na Administração. Expôs que o gestor público tem responsabilidades e que não 
pode deixar que coisas aconteçam em locais públicos, sem que haja de maneira de garantir a 
segurança e a higiene à população. Disse que continua com opinião contrária a realização do 
evento, mas enaltece o posicionamento da administração neste momento. O vereador Valdecir 
Kronitzky parabenizou a diretoria da SOCEF pela realização do desfile e almoço do sábado 
anterior, que mobilizou grande público. Acredita que novamente será um evento grandioso neste 
ano. Pediu também ao colega Junior buscasse informação sobre as cobranças abusivas de IPTU a 
algumas propriedades. O vereador Marcelo Antônio Muller lamentou as palavras do colega Jair, 
visto que ele não se manifestou a respeito do assunto em outras oportunidades. Isto, porém, não 
quer dizer que esteja de um lado ou de outro. O vereador Jorge Zimmer comentou sobre a SOCEF, 
que em sua opinião serve de exemplo para todo o Estado, visto que valoriza a cultura e a 
comunidade local, buscando atender não somente aos seus associados, mas também à Prefeitura 
e entidades sem fins lucrativos, como o Grupo de Danças e o Lions. Disse se preocupar, a exemplo 
do vereador Leonardo, com a realização de um evento paralelo ao Festival. Disse concordar 
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também com a preocupação do colega Jair sobre a organização do evento Esquenta, para que ele 
ocorra de forma ordeira. O vereador Jair Sehnem, usando o espaço da bancada, cobrou o colega 
Marcelo Muller, visto que o mesmo se posiciona apenas em assuntos comentado por outros 
colegas, sem nunca trazer assuntos relevantes para a Casa, desejando apenas Feliz Páscoa e 
Feliz Natal. O Presidente Luiz Egon Kremer enalteceu a presença dos presidentes da SOCEF e do 
Festival do Chopp na Casa visto que isto valoriza o trabalho dos vereadores. Disse ser favorável ao 
Esquenta desde sempre, pois é uma mobilização popular, mas acredita que seja necessário 
realizar um replanejamento desde logo e não somente nos dias que antecedem o evento. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 33/2019, que “Altera dispositivos 
da Lei Municipal nº 3.217, de 20 de janeiro de 2017 e da Lei Municipal nº 1.932, de 1º de agosto de 

2006, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável 
da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei 35/2019, que “Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal, para o exercício de 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 36/2019, que “Institui Contribuição de Melhoria decorrente da execução da pavimentação 

de ruas no Município de Feliz 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. Projeto de Lei 37/2019, que “Autoriza a contratação temporária de 

servidores em razão de excepcional interesse público, 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Leonardo Mayrer elogiou os debates trazidos à Casa, pois eles levam a algum 
lugar diferente e normalmente à frente. Disse que não muda de opinião quanto ao que pontuou no 
começa da sessão, mas que sempre estará aberto ao diálogo e as demonstrações que possam 
fazê-lo mudar de ideia. O vereador Rafael Auler parabenizou a organização do evento da 
Caminhada/Corrida da APAE que movimentou o Município no último domingo com mais de 350 
participantes. Disse dar um conselho de amigos, pontuando que discussões pessoais não agregam 
valor ao que a população cobra dos vereadores. O vereador Jair Roberto Sehnem enalteceu o 
trabalho realizado pela APAE, que não apenas atende os excepcionais, mas também salva vidas, 
relatando um caso pessoal que enfrentou com apoio da entidade. A vereadora Joseane Hahn 
convidou os colegas para o 2º Seminário de Iniciação Cientifica, que ocorre no dia 13 de abril na 
Escola Capital do Saber. Reforçou o que já sugeriu em anos anteriores, com que as sobras anuais 
da Câmara de Vereadores sejam utilizadas na concessão de premiações para jovens cientistas, 
como já ocorre em outros municípios. Apoiou o colega Rafael quanto a importância e relevância de 
determinadas discussões, que por serem pessoais, pouco interessam a comunidade felizense. Por 
fim, o Presidente Luiz Egon Kremer lamentou que não pode participar do evento da SOCEF no 
sábado, por estar compromissado em um outro evento no município. Comentou sobre as reuniões 
da Bacia Hidrográfica do Vale do Caí onde se cogitou a ideia de cobrar valores de quem utiliza 
água de poços e vertentes, porém a mesma foi rechaçada. No entanto, existe um novo fato a ser 
lutado pelos agricultores, visto que se quer impedir a utilização de esterco de aves, nas 
proximidades do leito do Rio Caí, entre a nascente em São Francisco de Paula e a cidade de 
Montenegro, o que inviabilizaria a propriedade de boa parte dos pequenos agricultores do 
Município. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP:  95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

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 Jorge Zimmer  


