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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a PRIMEIRA 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, Valdecir Kronitzky e Junior Freiberger, estando ausente o vereador Jair Roberto Sehnem. 
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 39ª Sessão Ordinária realizada no dia 23 de 
dezembro de 2019; Ata da 1ª Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de janeiro de 2020; Ata da 2ª 
Sessão Extraordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2020; Ata da 3ª Sessão Extraordinária 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2020. Postas as atas em discussão não houve manifestações. 
Postas as Atas em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 

Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 09; Mensagem nº 24, 
que encaminha projeto de lei nº 21/2020; Mensagem nº 25, que encaminha projeto de lei nº 
22/2020; Mensagem nº 26, que encaminha projeto de lei nº 23/2020; Mensagem nº 27, que 
encaminha projeto de lei nº 24/2020; e  Mensagem nº 28, que encaminha projeto de lei nº 25/2020. 
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 01/2020, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer, Junior Freiberger e Rafael Auler; Pedido de Providências 01/2020, de 
autoria do vereador Joseane Hahn; Pedido de Providências 02/2020, de autoria do vereador Jorge 
Zimmer; DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para o Encontro do Dia Internacional da Mulher. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer 
destacou que se inicia o último ano da atual legislatura, destacando que já houve três sessões 
extraordinárias, com a provação de diversas matérias. Comentou sobre a festa familiar que promoveu 
no final de semana anterior, com a presença de familiares de diversas cidades do país e, inclusive, de 
Portugal, às quais elogiaram bastante as belezas naturais do Município de Feliz. Comentou sobre o 
histórico do Município, o qual ele apresentou aos familiares, e detalhou as mudanças econômicas que 
ocorreram ao longo da história de Feliz. Disse mostrar preocupação, pois novamente se apresenta um 
período onde uma mudança de posicionamento se faz necessária. Destacou o material apresentado 
pelo CAGED, onde se apresentam dados sobre a o número de postos de trabalho em empregos 
formais, sendo que neste se apresentam declínios consideráveis nas vagas de emprego na cidade de 
Feliz, em caminho contrário aos Municípios da região, fazendo um comparativo com Bom Princípio, que 
possui população similar, mas com mil empregos a mais do que o nosso Município. Por fim, solicitou 
que na medida do possível seja apresentada uma Moção de Louvor aos voluntários que realizaram a 
limpeza do Rio Caí. O vereador Valdecir Kronitzky relatou às inúmeras reclamações a ele trazidas pelos 
moradores do Arroio Feliz, como a estrada do Morro Belo, que passa por obras, mas não deixa 
alternativas aos moradores acessarem suas residências. Na Vila Britz, disse ter sido cobrado pelos 
buracos e perigos sobre e às margens da RS 452, com inúmeros motoristas sofrendo avarias em seus 
veículos. Lamentou o fato de que a Prefeitura Municipal não se mobiliza para a execução destes 
serviços, que embora sejam responsabilidade do Estado, atingem diariamente a vida de seus cidadãos 
felizenses. Reforçou o pedido de conserto de buracos na Rua Fussiger, que já foram alvo de pedido de 
vereadores, mas mais de 18 meses depois não receberam atenção da Secretaria de Obras. O vereador 
Rafael Auler ressaltou que em relação a fala do colega Jorge Zimmer, diversas empresas passaram a 
integrar o rol de empresas do Munícipio nos últimos anos. Citou a Pneus Ost, Nitrion, Ciarte e a Master 
Eggs que estão ampliando suas instalações e criando um novo potencial industrial na cidade. Enalteceu 
os voluntários do grupo SOS Rio Caí, que realizou novamente uma ação no último final de semana, 
buscando melhorar o nível de limpeza do rio que corta a cidade. Destacou que o trabalho foi iniciado 
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pelo ex-colega de Câmara de Vereadores, Marcos Martiny, o Macaco. Pediu a comunidade maior 
atenção nos horários da coleta do lixo, bem como a conscientização quanto a separação deste. Acredita 
que há pontos a serem melhorados na coleta, mas falta muito a parte da comunidade para que tudo 
ande dentro dos conformes. O vereador Junior Freiberger comentou sobre o projeto que entrou na Casa 
Legislativa, o qual trata da diminuição da faixa de domínio da DAER para 5 metros de área edificante. 
Destacou que devem os vereadores e servidores públicos estudarem formas e métodos que venham a 
facilitar a vida do cidadão, sem que haja perdas nas questões ambientais, como está ocorrendo em 
outros municípios. Diante disso, pontuou que está em tratativas para alterações na legislação de 
supressão de árvores, visando contribuir com o desenvolvimento da cidade. Passamos então para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Pedido de Providências 01/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 
02/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Colocado em discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 01/2020, de autoria do vereador 
Leonardo Mayrer. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 23/2020, que “Autoriza o Poder Executivo a permitir o 
uso das dependências do Parque Municipal para a empresa João Carlos Allet Rauber”, 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 Resolução 04/2020, que Altera o 
Artigo 7º, Título I – Capítulo III – Do Poder Legislativo, do Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores instituído pela Resolução nº 01/2008, de 23 de dezembro de 2008, 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 Resolução 05/2020, 

que “Altera o Artigo 88, Título V – Capítulo II – Das Sessões Plenárias Ordinárias, do 
Regimento Interno da Câmara de Vereadores instituído pela Resolução nº 01/2008, de 23 de 
dezembro de 2008, 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. Moção de Repúdio 09/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve 
discussão, foi colocada em votação sendo rejeitada por 4 votos contra 3, sendo os votos contrários dos 
vereadores Jorge Zimmer, Joseane Hahn, Marcelo Antônio Muller e Valdecir Kronitzky. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jorge Zimmer destacou a resposta enviada pelo Poder 
Executivo, quanto a indicação da realização de uma campanha de conscientização de trânsito. Pediu 
que haja uma revisão do posicionamento, visto que várias entidades do Município já colocaram a 
disposição de se engajarem em tal processo. Solicitou também que o Executivo busque se posicionar 
quanto ao seu pedido de alteração no tráfego de veículos no Bairro Vila Rica, o qual tem registrado o 
emprego de alta velocidade de veículos, bem como acidentes. Quanto aos empregos, do qual se referiu 
ao início da sessão, expôs que algumas das empresas citadas pelo colega Rafael Auler serão 
beneficiadas com incentivos da municipalidade na próxima sessão. Contudo, as mesmas terão 35 
vagas, o que de longe, ainda é muito aquém do necessário. A vereadora Joseane Hahn relatou que 
solicitou a implantação do estacionamento obliquo nas proximidades da APAE, tendo sido atendida. 
Disse ser notória a mudança e o quanto facilitou aos pais para deixarem seus filhos nos educandários. 
Revelou o envio de R$ 100 mil, através de emenda parlamentar, do deputado Alfonso Motta, para ser 
utilizada na área da saúde, bem como adiantou que possivelmente uma nova demanda poderá ser 
encaminhada ao IFRS – Câmpus Feliz. O vereador Leonardo Mayrer também destacou que o deputado 
Giovani Feltes encaminhou a possibilidade de envio de R$ 300 mil para a utilização em obras viárias, as 
quais estão sendo estudadas e projetadas para futura solicitação do encaminhamento de verbas. 
Destacou também a série de emendas encaminhadas pelo deputado e que muito tem melhorado a vida 
da comunidade. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou 
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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  
 
 
 


