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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a NONA 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 João Antônio Troes. 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 8ª Sessão Ordinária realizada no dia 27 de 
abril de 2020. 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 48, que encaminha projeto de lei nº 49/2020; e 
Mensagem nº 49, que encaminha projeto de lei nº 50/2020.  EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 
Pedido de Providências 06/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; Requerimento 06/2020, 
de autoria do vereador Junior Freiberger. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador João Antônio Troes comentou sobre a limpeza 
executada na Ponte de Ferro no último domingo e criticou o fato de se fazer o uso de agua para 
este tipo de atividade, quando é solicitado a todos que se economize água. Pontuou, ainda, o fato 
de a caixa da água que abastece o Vale do Hermes ter derramado água durante todo o final de 
semana, sem que houvesse reparo por parte da Corsan. Questionou, também, o fato do presidente 
da Casa não estar mais cobrando a Administração, como ocorrerá recentemente, e pediu se isto se 
deve ao fato de um familiar tem assumido uma secretaria municipal. Em resposta, o presidente 
respondeu que segue com os mesmos ideais e que sua filha assumiu a pasta da Agricultura, 
porque é formada na área e tem conhecimento prático, uma vez que vive da Agricultura. O 
vereador Junior Freiberger discorreu de forma a incutir na comunidade o cuidado quanto as 
queimadas, que são proibidas, mas que estão ocorrendo em grande escala nos últimos dias, sendo 
que os Bombeiros do Município tiveram que atuar em mais de 30 incêndios em que se perdeu o 
controle. Acrescentou o fato de a estiagem piorar dificultar ainda mais o combate a essas situações, 
devido ao desabastecimento. O vereador comentou ainda sobre a necessidade de aquisição de um 
novo caminhão para a corporação, visto que atualmente não há equipamento compatível para 
atender com qualidade as demandas da comunidade. O vereador parabenizou, ainda, a ACISFE 
pela criação de uma rede de colaboração, que envolve empresários e a Associação. O vereador 
Luiz Egon Kremer comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais devido a 
estiagem que tem atingido quem planta. Mostrou preocupação com o quadro que se apresenta 
onde não há perspectivas de chuvas pelos próximos dois meses. Passamos então para a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 06/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de 
Providências 06/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da discussão, não 
houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 47/2020, que 
"Estende a denominação da Rua Pedro Bonifácio Persch a logradouro público localizado no 
Município de Feliz”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da 
Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado 
por todos. Projeto de Lei 48/2020, que "Acrescenta cargo de Professor na Lei Municipal nº 
3.605, de 18.09.2019, e dá outras providências", tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e 
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parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 50/2020, que "Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais) 
na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020", tendo como relator o vereador Junior Freiberger e 
parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação foi aprovado por todos.  Projeto de Resolução 01/2020, que Suspende a realização das 
sessões itinerantes promovidas pelo Programa Câmara Itinerante no município de Feliz/RS, 
instituído pela Resolução Nº 03/2018, de 27 de agosto de 2018, e dá outras providências”, 
tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. No espaço da 2ª 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jorge Zimmer parabenizou e valorizou a passagem 
do Dia do Trabalho, ocorrida na última semana, traçando um histórico da data e da importância de 
todos os trabalhadores. Falou também sobre as dificuldades enfrentadas pelos agricultores devido 
a estiagem e lamentou que o fato da pandemia dificulte uma maior mobilização em prol da ajuda 
aos agricultores. Criticou o fato de que governantes anunciam medidas para auxiliar a agricultura, 
mas as mesmas não se efetivam. Mostrou revolta quanto ao fato de vândalos terem ateado fogo 
nos containers da coleta de lixo do Município, provocando danos e perdas à toda a comunidade, 
visto que valores, que poderiam ser investidos em outras áreas, terão que ser realocados em novos 
containers. O vereador João Antônio Troes comentou que a poucos dias o então secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico divulgou a conquista de alguns empregos na Câmara de 
Vereadores. Estes fatos, segundo o vereador, são anunciados diariamente aos quatro ventos 
durante semanas na Rádio Vale Feliz, por abrirem 8 ou 10 vagas. Porém, agora, no momento de 
dificuldade, quando mais se necessita de informações, onde dois atelieres já fecharam e mais de 
100 vagas empregos de emprego foram extintas, a rádio não divulga nada sobre o desemprego, 
deixando a impressão de que não estão ocorrendo problemas em nossa cidade. Alertou que duas 
grandes empresas estão prontas para deixarem o Município no final de ano, o que deve piorar 
ainda mais a situação. Criticou o fato de que o Poder Executivo não aperte também os cintos, 
demitindo CC’s, que incham a folha do funcionalismo, que se somada aos trabalhadores do 
Hospital, faz com que de longe se passe dos 50% da arrecadação do Município e para isto é 
necessário um IPTU tão caro ao contribuinte. O vereador Jair Roberto Sehnem desejou um Feliz 
dia das Mães a todos os colegas e comunidade, lembrando da data que será comemorada no 
próximo domingo. O vereador Junior Freiberger reforçou a sua fala do Grande Expediente no que 
se refere aos Bombeiros Voluntários e a Defesa Civil. O senhor Presidente Luiz Egon Kremer 
parabenizou os trabalhadores pelo seu dia, bem como já adiantou um feliz Dia das Mães. Lamentou 
o fato de que alguns colegas se ausentem da sessão, antes do término, o que classificou como 
falta de respeito e educação. 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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