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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUINZE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos quinze dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA 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 e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE 
ATA: Ata da 18ª Sessão Ordinária realizada no dia 08 de julho 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 92; Mensagem nº 93, que encaminha projeto de lei nº 86/2019; Decreto nº 
4.106/2019, de 04 de julho de 2019. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Pedido 
de Providências 10/2019, de autoria do vereador Rafael Auler; Pedido de Providências 
11/2019, de autoria do vereador Luiz Egon Kremer; Indicação 07/2019, de autoria dos 
vereadores Junior Freiberger e Rafael Auler; e Emendas Aditivas e Modificativas ao Projeto 
de Lei nº 75/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite 
para o Cachorro Quente dos Bombeiros Voluntários; e Convite para o Café Anual do Clube de 
Mães Sempre Unidas de São Roque. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE onde abriu-se espaço para que o Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Claudio Roberto Vieira, para comentar sobre as normativas que 
exigem o Manual de Boas Práticas na preparação de alimentos junto aos estabelecimentos da 
cidade, bem como sobre a Sala do Empreendedor. O secretário detalhou cada um dos assuntos 
trazendo respostas aos questionamentos anteriores dos vereadores, bem como para apresentar as 
medidas e formas de aplicação das medidas apresentadas. Passamos então para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Pedido de Providências 10/2019, de autoria do vereador Rafael Auler. Após breve 
explanação do autor, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providências 11/2019, de autoria do vereador Luiz Egon Kremer. Após breve explanação do autor, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade Indicação 07/2019, de autoria dos 
vereadores Junior Freiberger e Rafael Auler. Após breve explanação do autor foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 02/2019, de autoria da Mesa Diretora, 
tendo como relator o vereador Junior Freiberger. Após breve discussão foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 75/2019, que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

3.317, de 29.09.17, e dá outras providências.”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e 
parecer favorável da Comissão, com Emendas Aditivas e Modificativas. Autor de emendas ao 
projeto, o vereador Junior Freiberger explicou cada uma das suas propostas e quais as alterações 
que estas emendas representam ao projeto. Após, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 85/2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.935, de 

1º.08.06, 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 80/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) 
Auxiliar de Serviços Gerais em razão de excepcional interesse público, e dá outras 

providências.”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
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Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
81/2019, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019”, 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 82/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 
06 (seis) Agentes Comunitários de Saúde em razão de excepcional interesse público, 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 
83/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 06 (seis) Agentes Comunitários de Saúde 

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. Projeto de Lei 84/2019, que “Autoriza a Abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na Lei Orçamentária Anual – 

LOA de 2019 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 o vereador Valdecir Kronitzky 
reclamou do serviço prestado pela CORSAN aos contribuintes, sendo que após reparos, buracos e 
valetas ficam por meses abertas, trazendo transtornos e problemas para a comunidade até que 
alguma providência seja tomada. Trouxe o exemplo da localidade de Escadinhas, onde um morador 
chegou em casa e acabou atolando na sua propriedade, por não ser informado do trabalho 
realizado. Contribuindo, o Presidente Luiz Egon Kremer também apresentou exemplos de outros 
pontos onde houve problemas com os consertos da CORSAN. O vereador Junior Freiberger 
comentou sobre o trabalho que tem sido realizado pelos associados do clube Vila Rica, sendo que 
os sócios votaram no último domingo, durante a festividade do clube, em uma das duas opções 
apresentadas para a construção de um pavilhão. Enalteceu o trabalho realizado e desejou sorte na 
concretização do sonho do clube e de simpatizantes. O Presidente Luiz Egon Kremer parabenizou 
o trabalho da Brigada Militar que no final de semana impediu o arrombamento de uma loja do 
Município, realizando a prisão dos meliantes, bem como realizou o trabalho de vigilância e 
fiscalização de mais de 86 veículos, apreendendo alguns e notificando outros. 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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