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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FELIZ REALIZADA EM SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às vinte 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: Jair Roberto Sehnem, Joseane Hahn, Leonardo 
Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael Auler. 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 convidou o presidente da Festa da 
Amora e do Morango, Nelson Vicente Martini, para a prestação de contas do evento. Após 
explanação do convidado, o mesmo respondeu a questionamentos dos vereadores. Seguindo, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: 
Ata da 8ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 de abril 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 
59, que encaminha projeto de lei nº 54/2019; Mensagem nº 60, que encaminha projeto de lei nº 55 
e 56/2019; Mensagem nº 61, que encaminha projeto de lei nº 57 e 58/2019; e Mensagem nº 62, que 
encaminha projeto de lei nº 54/2019. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento 09/2019, 
de autoria do vereador Junior Freiberger; Requerimento 10/2019, de autoria do vereador Leonardo 
Mayrer; e Pedido de Providências 05/2019, de autoria de todos os vereadores. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Valdecir 
Kronitzky comentou que recebeu uma mensagem queixosa de contribuinte que recebeu IPTU com 
mais de R$ 4 mil, sendo que o mesmo tem de realizar a melhoria de sua rua de maneira particular, 
pois o poder público não o faz. Relatou também outro caso de um contribuinte que fez todo um 
esforço para sair do aluguel e recebeu uma cobrança de mais de R$ 2 mil de IPTU, deixando-o 
endividado. Solicitou ainda que os servidores do Município tratem com dignidade quem vem 
solicitar explicações sobre os valores que são cobrados. Por fim questionou se realmente se faz 
necessária a cobrança de um valor tão alto do imposto. O vereador Junior Freiberger comentou que 
na última semana foi realizada uma reunião, onde foi tratada a parceria entre o Município e o CTG 
Rancho Feliz, para o custeio de locação de um imóvel às margens do Rio Caí, para a realização de 
eventos campeiros, durante um período de 10 anos, o que teria trazido grande euforia à diretoria do 
CTG. Adiantou que em breve um projeto deverá ser encaminhado a Casa referindo-se ao assunto. 
O vereador Leonardo Mayrer comentou, a respeito do assunto trazido pelo colega Junior, com a 
questão da localização desta área campeira do CTG. Disse que o Parque Municipal tem um local 
muito adequado para esta atividade e que já foi utilizado anteriormente pelo próprio CTG. De 
acordo com o vereador, atualmente, o Município precisa pagar uma empresa para fazer a limpeza 
da área e questionou porque não se juntar o útil ao agradável e retornar o local ao CTG, pois na 
sua opinião são dois custos que poderiam não mais onerar os cofres do Município, além de ficar 
muito mais próximo da sede do CTG. Pediu um debate maior sobre o assunto e se a população 
concordar com o aluguel da área ficará ao lado da comunidade. O vereador Jorge Zimmer 
relembrou a situação ocorrida anteriormente em véspera de eleição, quando o Município adquiriu 
uma área para as atividades campeiras, que atenderam muito mais a interesses particulares do que 
ao da entidade, uma vez que nunca mais se mexer de determinada área. Pediu para que se 
registre que a campeira e as tradições gaúchas não sejam mais uma vez utilizadas para fins 
políticos como uma vez já foi. O vereador Jair Roberto Sehnem disse que foi questionado quanto 
ao sistema de vídeo monitoramento, visto que houve situações de roubos e assaltos que poderiam 
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ser amenizadas e resolvidas caso o mesmo já estivesse em funcionamento. Questionou o colega 
Junior para saber como está a questão visto que há um projeto junto ao Deputado Federal Danrlei 
de Deus. Como resposta, o vereador Junior Freiberger explicou que o mesmo encontra-se parado 
em Brasilia, sendo que aguarda que o mesmo saia da gaveta dos burocratas. Passamos então para 
a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura 
das seguintes proposições: Requerimento 09/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. 
Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento 10/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em 
discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido 
de Providências 05/2019, de autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 52/2019, que 
“Acrescenta um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, 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 53/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 2.460, de 20 de outubro de 2010, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Construfel Indústria e Comércio Ltda 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 54/2019, que “Institui Contribuição de Melhoria decorrente da execução da pavimentação 
asfáltica na Estrada Vale do Hermes, no Bairro Vale do Hermes, 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 57 e 
58/2019, que “Acrescenta um cargo de Auxiliar de Ensino na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e 
dá outras providências” e “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Auxiliar de Ensino em 

razão de excepcional interesse público, 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora 
vereadora Joseane Hahn comentou sobre a festividade da Escola de São Roque, que foi muito 
bonita e bem organizada. Pediu que seja dada uma atenção a questão da iluminação da nova 
ponte que dá acesso a referida escola. O vereador Jorge Zimmer comentou que está de acordo 
com o posicionamento do Município quanto a destinação de uma área ao CTG Rancho Feliz, porém 
pediu que seja alienada a área anteriormente comprada para esta finalidade. Esclarecendo, o 
vereador Jair Roberto Sehnem comentou que a Justiça impediu a compra da determinada área, 
sendo que a mesma não foi adquirida pelo Munícipio. O presidente comentou que o final de 
semana terá seis grandes eventos e conclamou a população e participar de todas estas 
promoções, pois na segunda-feira as mesmas precisam apresentar lucro para que mantenham 
suas comunidades unidas em prol de suas sociedades 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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