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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
 
Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezenove horas e trinta, nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a PRIMEIRA sessão 
extraordinária 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, Junior Freiberger, Luiz Egon Kremer, Leonardo Mayrer, Marcelo Antonio Muller, Rafael 
Auler e Valdecir Kronitzky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Luiz Egon Kremer declarou 
abertos os trabalhos da presente Sessão.  A seguir, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes mensagens do Poder Executivo: Mensagem nº 12 que encaminha Projeto de Lei nº 13/2019; 
Mensagem nº 13 que encaminha Projeto de Lei nº 14/2019; Mensagem nº 14 que encaminha Projeto de Lei 
nº 15/2019; Mensagem nº 15 que encaminha Projeto de Lei nº 16/2019; Mensagem nº 16 que encaminha 
Projeto de Lei nº 17/2019; Mensagem nº 18 que encaminha Projeto de Lei nº 18/2019; Mensagem nº 17; e 

Mensagem nº 19. Em seguida, conforme prescrição constitucional, antes da apreciação da pauta de 
convocação, o Senhor Presidente colocou em discussão o interesse público relevante para a 
convocação, que foi aprovado por todos. A seguir, o senhor presidente suspendeu a sessão para que 
as Comissões de Pareceres se reunissem, avaliassem os Projetos e elaborassem os Pareceres. 
Reiniciando os trabalhos, passamos a ORDEM DO DIA. O senhor Presidente solicitou ao secretário que 
procedesse à leitura das proposições: Projeto de lei nº 013/2019, que “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 

2019”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Junior 
Freiberger. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi 
aprovado por todos. Projeto de lei nº 014/2019, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.586, de 

31.12.2002, que institui o Código de Posturas do Município de Feliz e dá outras providências”. O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Leonardo Mayrer. Posto 
o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. 
Projeto de lei nº 015/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o 
Badesul Desenvolvimento S.A.  – Agência de Fomento – RS, com recursos próprios para a execução 

de obras de infraestrutura urbana e dá outras providências correlatas”. O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Jorge Zimmer. Posto o Projeto em discussão, 
não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. Projeto de lei nº 
016/2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.514, de 25 de janeiro de 2019, que 
regulamenta a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, nos termos do § 4º do 

artigo 3º da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.2017.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relator o Vereador Junior Freiberger. Posto o Projeto em discussão, não houve 
manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. Projeto de lei nº 017/2019, que 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar 02 (dois) Auxiliares de Ensino em razão de excepcional 

interesse público, e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo 
como relator o Vereador Leonardo Mayrer. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. 
Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. Projeto de lei nº 018/2019, que “Institui o 

Calendário de Eventos do Município de Feliz para o ano de 2019 e dá outras providências”. O Projeto 
obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Jorge Zimmer. Posto o Projeto 
em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. Nada mais 
havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos da 
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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  


