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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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: Jair Roberto Sehnem, Joseane Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo 
Antonio Muller, Marcos Martiny, Valdecir Kronitzky e Tiela Rochemback Zimmer. Invocando a proteção 
de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. Invocando a 
proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA 
SEGUINTE ATA: Ata da 40ª Sessão Ordinária realizada no dia 20 de dezembro de 2018; Ata da 1ª 
Sessão Extraordinária realizada no dia 22 de janeiro de 2019; Ata da 2ª Sessão Extraordinária realizada 
no dia 07 de fevereiro de 2019. 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, que encaminha projeto de lei nº 
12/2019; Mensagem nº 22, que encaminha projeto de lei nº 20/2019; Mensagem nº 23, que encaminha 
projeto de lei nº 19/2019; Mensagem nº 24, que encaminha projeto de lei nº 22/2019; Mensagem nº 25, 
que encaminha projeto de lei nº 21/2019; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
Indicação 01/2019, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Pedido de Providências 01/2019, de autoria 
do vereador Jorge Zimmer; e Pedido de Providências 02/2019, de autoria do vereador Valdecir 
Kronitzky. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para o Encontro do Dia Internacional da Mulher; Convite da 
Brigada Militar. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde 
o vereador Leonardo Mayrer deu boas vidas aos novos colegas Tiela e Marcos. Disse estar satisfeito 
por ver que as obras solicitadas junto a Academia de Saúde do bairro Matiel terem sido executadas pelo 
Poder Executivo. Ressaltou a busca realizada por ele pra obter emendas parlamentares para o bem da 
comunidade. O vereador Marcos Martiny agradeceu a comunidade pelo voto lhe conferido e aos quais 
irá representar com muito respeito. A vereadora Tiela Rochemback Zimmer também agradeceu os votos 
e destacou o momento histórico ao assumir um lugar na Casa Legislativa, visto que pela primeira vez na 
história do Município duas mulheres ocupavam simultaneamente cadeiras na Câmara Municipal. Disse, 
ainda, estar totalmente a disposição da comunidade. O vereador Valdecir Kronitzky comentou sobre 
seus pedidos de providências, no qual pontuou locais nos quais há várias estradas em situação 
calamitosas, cobrando soluções urgentes. Condenou também a forma com que se atende os pedidos de 
vereadores de situação e oposição, uma vez que dependendo de quem faz o pedido o mesmo é 
atendido com pressa, ou senão fica engavetado. O vereador Jair Sehnem comentou sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos vereadores para buscar resolver as demandas da comunidade, no qual 
destacou a falta de água na Picada Cará e a luz fraca fornecida pela RGE, uma vez que no papel de 
representante acaba ficando com as mãos atadas visto que estas questões são de nível estadual. Expôs 
também ter sido procurado por uma mãe de aluno do Colégio Estadual Jacob Milton Bennemann sobre 
a falta de professores para os alunos da 4ª série e que repassou os problemas as autoridades locais e 
estaduais, porém fica difícil de conseguir solucioná-los. O vereador Jorge Zimmer fazendo uso da 
tribuna desejou bom trabalho aos novos colegas. Em seguida, comentou sobre a forma com que tem se 
comportado o Presidente da República nesses seus primeiros dias de governo, lamentando as maneiras 
com que o mesmo tem utilizado as redes sociais, o que tem sido muito mau recebido pela imprensa 
internacional. O vereador referiu-se também a prestação de contas apresentada em audiência pública e 
mostrou preocupação quanto aos números apresentados pelos contadores do Município, no qual os 
dados apontam decréscimos patrimoniais de elevada soma. Comentou que foi buscar maiores 
informações junto aos contadores do Município e de cidades vizinhas, que apontam que invés de terem 
sido acrescidos juros ao montante do RPPS, houve perdas significativas. Pediu para que os gestores do 
Fundo do RPPS venham a Casa Legislativa para explicar tais dados, visto que estes decréscimos 
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patrimoniais têm tido grande soma ano após ano. Disse que pode estar enganado, mas a principio se 
mostra que há perdas que mexem diretamente no bolso de todos os servidores. Levantou a hipótese de 
inclusive se contratar uma consultoria visando buscar dirimir duvidas e procurar melhores soluções para 
que se alterem e melhorem estes dados. Seguindo, o vereador comentou sobre a Reforma da 
Previdência que trâmita pelo Congresso Nacional. Classificou com um verdadeiro desastre para as 
pessoas mais pobres as propostas apresentadas. Pediu mobilização dos vereadores para buscar junto 
aos seus deputados mudanças no que foi apresentado pela Presidência da República. Pontuou fatos 
anteriores como as privatizações do Governo Britto e a Reforma Trabalhista promovida pelo Presidente 
Temer, no qual as propostas deveriam resolver todos os problemas, mas depois de aprovadas, além de 
não trazem os benefícios prometidos, ainda trouxeram problemas maiores. Por fim, pontou que se nada 
for feito agora, a história cobrará sua conta, pois o País terá um exercito de desamparados 
perambulando pelas ruas. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Indicação 01/2019, de autoria 
do vereador Jorge Zimmer. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, 
foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 01/2019, de autoria do vereador Jorge Zimmer. 
Colocado em discussão, não houve manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Pedido de Providências 02/2018, de autoria do vereador Valdecir Kronitzky. Colocado em discussão, 
não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
23/2018, que “Consigna nome de Rua no Munícipio de Feliz”, 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 19/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 
(um) Professor em razão de excepcional interesse público, 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora 
Joseane Hahn comentou sobre a Semana na Mulher e reportou-se ao momento histórico já mencionado 
pela colega Tiela. Por fim parabenizou a todas as mulheres e fez um convite para que todos os 
vereadores participassem das Festividades do Dia Internacional da Mulher a ser realizado no próximo 
sábado na cidade de Feliz. O vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre a fala do colega Jorge 
Zimmer, no qual apontou falhas do Governador Britto, porém nunca falou dos seus partidários que 
estiveram a frente do governo do Estado ou da Presidência da República e de todos os problemas que 
aconteceram em seus governos, tendo, inclusive, vários integrantes presos. A vereadora Tiela 
Rochemback Zimmer seguindo as homenagens às mulheres parabenizou a todas pela passagem do 
dia. Aproveitou também para convidar a todos para a Festa do Porco no Rolete a se realizar no Esporte 
Clube Cruzeiro. O senhor presidente pediu o engajamento de todas os agricultores e, aproveitando do 
evento que acontecerá no sábado, das agricultoras para manifestar-se contrários as propostas de 
mudanças nas aposentadorias a esta classe que já é bastante castigada pela forma de trabalho e será 
muito mais se houver as mudanças propostas pelo atual governo. Parabenizou os dois colegas que 
assumiram o cargo de vereador e pediu para que os mesmos façam um bom proveito deste espaço para 
a defesa do povo felizense. 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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