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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a 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: Joseane Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Rafael 
Auler, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger e Valdecir Kronitzky. 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 23 de março de 2020; Ata da 4ª Sessão 
Extraodinária realizada no dia 02 de abril de 2020 Postas as atas 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 35, que 
encaminha projeto de lei nº 34/2020. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Projeto 
de Lei nº 30/2020, de autoria do vereador Rafael Auler. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael Auler conclamou as pessoas que 
tiverem condições a auxiliarem na doação de cestas básicas para a Assistência Social do Município, 
visto que houve um significativo aumento na procura das mesmas, em virtude dos problemas causados 
pela pandemia mundial. O vereador Junior Freiberger teceu comentário a respeito da falta de uma 
pessoa designada, uma referência no Poder Executivo do Município, para receber as duvidas e dirimi-
las, visto que há alterações são quase diárias nos decretos a nível municipal e estadual, na questão do 
combate ao coronavírus, o que deixa muitos empreendedores desnorteados. Disse ter pleno 
entendimento de que a culpa do momento vivido não é de ninguém, mas cabe agora minimizar os 
problemas aos cidadãos. Reclamou, ainda, da forma com que a fiscalização dos decretos tem sido feita, 
uma vez que causa a sensação de injustiça quando normas não são acatados por todos. Passamos 
então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 

leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 42/2020, que "Dispõe sobre as medidas 
estatutárias e disciplinares para enfrentamento do estado de calamidade pública, e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico do 
novo coronavírus (Covid-19), altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.696, de 25 de março de 
2020 e dá outras providências", tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da 
Comissão. No espaço da discussão, o vereador Jorge Zimmer expôs que este tipo de projeto não se 
vota de bom grado, mas este é um ônus que cabe aos vereadores. Conforme o vereador, houve uma 
discussão intensa do projeto tanto entre os vereadores, quanto com secretários municipais, onde foram 
apresentados dados e informações quanto as projeções de receitas e despesas da municipalidade. 
Traçou um paralelo com o setor privado que também tem buscado acordos junto aos seus 
colaboradores, onde se tem possibilitado a concessão de férias para diminuir os impactos do período de 
isolamento e as perdas financeiras tanto do empresariado, quando dos funcionários. Acrescentou que 
em função da antecipação das férias, provavelmente o período normal de férias, em janeiro, será 
diminuto, e com a aprovação do projeto, poderá também o Município ofertar Educação Infantil aos pais 
que tiverem que trabalhar neste período. O vereador Junior Freiberger comentou que projetos anteriores 
já haviam sido aprovados, mas acabaram sendo paliativos. Embora, doa nos vereadores, é necessário a 
aprovação do mesmo, pois o momento é desconhecido, visto que nunca se enfrentou algo parecido na 
história do Município. Reforçou que houve bastante diálogo antes do encaminhamento da votação, e 
que vale a pena dar o voto de confiança às medidas apresentadas, embora novas mudanças possam 
ocorrer futuramente em função deste período ser bastante confuso. A vereadora Joseane Hahn expôs 
que é um momento conturbado e desafiador, com fogo cruzado entre educação, economia e saúde, 
onde não há nenhuma certeza sobre o que é o certo a ser feito. Reforçou a necessidade de diálogo para 
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que se possa criar empatia e devido a isso, a vereadora procurou autoridades do Poder Executivo, 
visando sanar dúvidas que surgiram após a apresentação do Projeto na Casa Legislativa na última 
semana. Disse terem sido apresentados cálculos de economia que será obtida com o afastamento de 
servidores contratados e não pagamento de vale-alimentação, gerando uma economia de 
aproximadamente R$ 50 mil. Dentro deste dado, resignou-se, visto que esta soma é dado em patrocínio 
para vários eventos anuais e questionou o porquê deque para alguns momentos há estes valores e em 
momentos de emergência não. Expôs ter procurado o prefeito e o vice-prefeito para que viessem a Casa 
e explanassem a situação atual, aproximando os gestores aos servidores e a comunidade, porém o 
convite não foi aceito. A mesma resposta negativa tem sido dada, segundo a vereadora, aos 
prestadores de serviços, que seguidamente tem procurado a administração para dialogar. Em virtude de 
todos os fatos apresentados, expôs irá se abster da votação, visto que acredita que além de serem 
gestores e necessário que neste momento os administradores também amparem a sua população, que 
quer ser ouvida e ter seus anseios atendidos. Lamentou o fato de que as autoridades estejam colocando 
sua reputação a frente do diálogo com a comunidade. O vereador Rafael Auler expôs que os dados 
apresentados nas reduções de gastos com o referente projeto devem alcançar a marca mensal de R$ 
100 mil, acrescentando que a Festa da Amora e Morango deste ano também já foi adiada, o que 
também trará mais verbas para o enfrentamento do problema. A área do esporte também deixará de 
receber verbas para que elas sejam destinadas a este fim. Lamentou as decisões, mas o orçamento é 
um e não é finito e os gestores precisam toma-las. Pontuou que a colega Joseane Hahn pede empatia, 
porém questionou se ela se coloca no lugar dos administradores, que neste momento de crise tem de 
tomar medidas drásticas e impopulares. Sobre o convite da colega feito ao prefeito e ao vice-prefeito 
para estarem na Casa, pontuou que as decisões não são de um ou de outro, mas de uma administração 
que é formada também por secretários e técnicos, sendo que duas secretárias estiveram na Câmara 
antes da sessão, dirimindo todas as dúvidas que ainda pairavam sobre o projeto. Lamentou o fato de a 
colega querer se abster da votação, mas que esta está no seu direito, porém não aceita que a colega 
esteja querendo jogar no colo da administração a justificativa de seu posicionamento. Colocado em 
votação foi aprovado por todos, com exceção da vereadora Joseane Hahn, que se absteve da votação. 
Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Rafael Auler reforçou que os vereadores 
são a voz do povo e o contato do povo com a administração. Reforçou que levará o pedido da colega 
Joseane Hahn ao prefeito municipal, visando um melhor dialogo entre os vereadores, mandatários e 
comunidade. O vereador Luiz Egon Kremer trouxe um relato de como o produtor rural está sofrendo com 
a estiagem e, agora, com a questão do Coronavírus. Detalhou que a produção tem altos custos, 
enquanto a contrapartida são as poucas vendas. Acredita que ainda serão maiores as dificuldades nós 
próximos meses e pediu uma atenção maior ao produtor rural, que tem sofrido no campo, com perdas 
de milho, soja, entre outros. Expôs que todo o investimento está sendo perdido, além de pontuar que os 
defensivos agrícolas são pagos em dólar, moeda que sofreu grande elevação. 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 Jorge Zimmer  
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