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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FELIZ REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e dois do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Vice-Presidente Rafael Auler 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 estando 
ausente o Senhor Presidente Luiz Egon Kremer. Invocando a proteção de Deus, o Presidente da 
Sessão Rafael Auler declarou abertos os trabalhos da presente Sessão e solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 19ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 15 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 94, que encaminha projeto de lei 
nº 87/2019; Mensagem nº 95, que encaminha projeto de lei nº 88/2019; Mensagem nº 96, que 
encaminha projeto de lei nº 89/2019; e Mensagem nº 97. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS 
VEREADORES: Indicação 08/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger; e Requerimento 
15/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para o 
Juramento a Bandeira. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para a TRIBUNA LIVRE, 
onde abriu-se espaço para os Festeiros da Paróquia Católica da Igreja Santa Catarina de 
Alexandria, para que realizem o convite para a festa do Colono e Motorista a se realizar no próximo 
domingo; e para o senhor Paulo Silva, representante da Associação dos Cervejeiros Caseiros da 
cidade de Feliz, para fazerem uso da Tribuna. Seguindo, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE 
onde o vereador Jorge Zimmer enalteceu a importância do Colono e do Motorista que serão 
homenageados nesta semana. Destacou a festividade que será realizada pela Paróquia Católica 
que homenageará essas duas importantes profissões no próximo final de semana. A vereadora 
Joseane Hahn comentou que esteve visitando o colega vereador de Novo Hamburgo, Felipe Braun, 
onde o assunto debatido foi a educação. Disse ter trocado boas experiências que posteriormente 
serão apresentadas pela vereadora como sugestões a serem implantadas em nosso Município. O 
vereador Marcelo Muller destacou que mais uma vez existe um problema quando se quer realizar 
um evento no Município, pois o Amorão não está à disposição. Comentou que só para se realizar o 
evento, em estrutura, se gastará no mínimo R$ 120 mil, pedindo uma atenção que especial para a 
conclusão das obras neste equipamento. O vereador Valdecir Kronitzky seguiu a linha do colega e 
lamentou que se a festa ocorrer praticamente todo o dinheiro se perderá no custo das estruturas. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 15/2019, de autoria do vereador 
Junior Freiberger. Após breve explanação do autor, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Indicação 08/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve explanação 
do autor, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 87/2019, 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 Jorge 
Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 89/2019, “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.345, 
de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o pagamento parcelado e cobrança de créditos 

tributários e não tributários, vencidos, inscritos ou não em dívida ativa”, tendo como relator o 
Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação 
e aprovado por unanimidade. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
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unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Junior Freiberger 
convidou a todos para participar e acompanhar os jogos decisivos do Campeonato Municipal de 
Futsal que ocorrem nas duas próximas sextas-feiras. 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  


