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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos nove 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 SEGUNDA 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, Jair Roberto Sehnem e Junior Freiberger, estando ausente o vereador Valdecir 
Kronitzky. 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 1ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 02 de março de 2019. Posta a ata em discussão não houve manifestações. Posta a 
Ata em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a Leitura dos DEMAIS EXPEDIENTES: Convite na Escola Capital do 
Saber para a Mostra Capital - Mostra Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Alto Vale do 
Caí. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Jorge Zimmer relatou ter recebido a sinalização de deputados referente ao envio de 
emendas parlamentares para a área da saúde, no total de R$ 250 mil, sendo R$ 150 mil do 
deputado Bohn Gass e outros R$ 100 mil do senador Paulo Paim. Registrou que já houve o 
repasse de verbas nos anos anteriores, mas pontuou que mantem-se preocupado quando as 
queixas realizadas pela comunidade, quanto a demora de atendimento no setor de 
Urgência/Emergência do Hospital e solicitou uma atenção especial do Secretário de Saúde para 
estas queixas que são recorrentes. Expôs que há uma luta por parte dos vereadores, onde se 
busca auxiliar a saúde do Município, mostrando que não se fica apenas na crítica, mas se busca 
soluções para tal. O vereador Junior Freiberger solicitou ao presidente da Casa a possibilidade de 
convocação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viera, para discorrer 
sobre os números das vagas de emprego, a qual foi tema de comentário do colega Jorge Zimmer 
na Sessão anterior. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 21/2020, 
que “Altera a Lei Municipal n.º 3.052, de 29 de junho de 2015, que dispõe sobre a política de 
desenvolvimento territorial local e institui o Plano Diretor Participativo do Município de Feliz, 
nos termos dos artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei Federal nº 10.257/2001”, 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 24/2020, que "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Ciarte Indústria de Artefatos de 
Cimento Ltda. e dá outras providências", tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 25/2020, que Altera a Lei Municipal n.º 3.052, de 29 de junho de 
2015, que dispõe sobre a política de desenvolvimento territorial local e institui o Plano 
Diretor Participativo do Município de Feliz, nos termos dos artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei 
Federal nº 10.257/2001”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da 
Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
Convocação do Secretário de Desenvolvimento Econômico. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovada por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Rafael Auler estendeu o convite aos colegas para o Churrasco de Aniversário do 
Juventus Atlético Cultural, a se realizar no próximo domingo. O vereador Jair Roberto Sehnem 
parabenizou as festividades do Churrasco dos Sócios do São Roque, o Porco no Rolete do 
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Cruzeiro, bem como a Festa da Capelinha, de Arroio Feliz. Realizou também a prestação de contas 
do último evento da Sociedade de Picada Cará, realizada no domingo de Carnaval, que resultou em 
R$ 15 mil, que serão utilizados em melhorias na sede. A vereadora Joseane Hahn parabenizou as 
mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, bem como parabenizou os eventos 
realizados em homenagem a estas, com destaque ao evento realizada na Comunidade Católica 
Santa Catarina. Destacou sua preocupação com a questão das sociedades que tem sofrido 
constantemente com a diminuição do número de sócios. O vereador Jorge Zimmer comentou da 
necessidade de auxilio solicitada pela ONG Viralate, que realiza um belo trabalho com animais, 
mas que não está com verbas suficientes para atender a demanda, solicitando o engajamento dos 
vereadores junto ao Poder Executivo na busca de recursos. O vereador Luiz Egon Kremer também 
teceu comentários elogiosos às mulheres, parabenizando-as pela passagem do Dia Internacional 
da Mulher. 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. 
 
 
   Presidente Vereador Luiz Egon Kremer 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  
 
 
 


