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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos onze 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 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: 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 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 11 de março 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 26, que encaminha projeto de lei nº 28/2019; Mensagem nº 27, que encaminha 
projeto de lei nº 29/2019; Mensagem nº 28, que encaminha projeto de lei nº 30/2019; Mensagem nº 
29, que encaminha projeto de lei nº 24/2019; Mensagem nº 30, que encaminha projeto de lei nº 26 
e 27/2019; e Mensagem nº 31, que encaminha projeto de lei nº 25/2019. EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedido de Providências 03/2019, de autoria do vereador 
Leonardo Mayrer. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para posse da nova diretoria da ACISFE. Concluído 
o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer 
comentou sobre a sua fala na sessão anterior quando se referiu ao Fundo de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais. Disse ter utilizado o termo “Não é coisa de Amador” quando se referiu a 
importância sobre o conhecimento necessário para atuar a frente destes fundos. Porém, expôs que em 
nenhum momento tratou de denegrir a imagem de algum dos integrantes do Fundo, mas que o conceito 
se tratava de que os responsáveis pelo Fundo não serem profissionais nesta área, visto que são 
servidores municipais e desempenham outras funções. Acresceu, ainda, que na próxima semana o 
servidor Ramsés Silva estará presente na Casa para apresentar os resultados, que a princípio são muito 
mais confortáveis do que os números aparentavam. Destacou também o envio de uma emenda 
parlamentar para a área da saúde do agora deputado estadual Pepe Vargas que brevemente deverá ser 
destinada aos cofres municipais. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de 
Providências 03/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em discussão, não houve 
manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 20/2019, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento e conceder subvenção social 
à Associação dos Amigos da Orquestra de Sopros de Feliz 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 Lei 21/2019, que “Retifica dispositivo da Lei 
Municipal nº 3.486, de 12.12.18, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Distrito Industrial 
Cresce Feliz, a alienar lotes 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 Lei 22/2019, que “Autoriza a inclusão de uma Ação dentro de programa 
no PPA/LDO/LOA e Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais)”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer 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 o projeto de concessão de patrocínio 
para a realização da Fest Figo, a qual se colocou favorável, porém ressaltou que ainda não foi feita a 
prestação de contas da Fenamor, a qual a população tem constantemente feito cobranças. Pediu 
também uma atenção do Daer no que se refere a cratera que se abriu na VRS 843, nas proximidades da 
Escola do São Roque. Convidou a todos também para o Jantar da Sociedade Juvenil que se realizará 
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no final de semana. O vereador Leonardo Mayrer lamentou que novamente não se respeitou o 
Calendário de Eventos do Município no último final de semana, quando quatro eventos foram realizados 
em pequena proximidade um do outro. Sobre o seu pedido de providências, expôs que o problema já 
existe a mais de seis meses, sem que a Administração tenha tomado providências. Pediu que se for 
necessário que se coloque mais uma pessoa na rua para verificar estes tipos de situações, evitando 
tanto tempo para se resolver algo. O Presidente Luiz Egon Kremer se colocou a lado do colega 
Leonardo Mayrer na reclamação quanto ao respeito ao Calendário de Eventos, pontuando o fato de que 
a comunidade da Vigia tem um evento a mais de 40 anos, sempre na mesma data e quase não recebeu 
publico da cidade de Feliz, que esteve dividido em diversos outros eventos realizados nas redondezas. 
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  


