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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZESSETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA TERÇA 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, 
Roberto Munchen, Rafael Auler, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger e Marcelo Antônio Muller. 
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 22ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 10 de agosto de 2020. 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, que encaminha o Projeto de 
Lei 83/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES:  Moção 04/2020, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofícios da Caixa Econômica Federal. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde não houve 
manifestações. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 81/2020, que 
"Revoga a Lei Municipal nº 1.379, de 28 de dezembro de 2000", tendo como relator o vereador 
Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 82/2020, que “Consigna 
denominação à Rua do Município de Feliz”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e 
parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o 
vereador Leonardo Mayrer teceu comentário sobre a possibilidade de retorno às aulas. Para o edil, 
o ideal seria que tudo se reiniciasse somente no próximo ano, após a aplicação da vacina em toda 
a população, iniciando tudo do zero, sem que hajam atropelos, visto que na sua opinião é o mais 
seguro para todos. O vereador Rafael Auler também se ateve ao assunto, no qual disse que não 
deverá haver obrigatoriedade de retorno às aulas, caso os pais optem para esta alternativa. A 
vereadora Joseane Hahn disse que ainda não há nada de concreto sobre o retorno, havendo 
apenas um debate sobre as possibilidades para o correto retorno. Explicou que há todo um 
processo que está sendo seguido pelas empresas e nem elas conseguem fazer com que todos os 
seus colaboradores possam trabalhar. Disse que não se envolve na discussão do que é certo para 
um ou certo para outro, mas como professora, ela pode atestar que o ensino presencial é muito 
mais qualificado que o ensino remoto, que além de dar mais trabalho ao professor, não possibilita 
um atendimento próximo e humanizado. Questionou o fato de como será realizado o ensino se 
alguns alunos ficarem em casa e outros estiverem em sala de aula, pois não será possível o 
mesmo professor atender os dois públicos. Elencou as dificuldades de quem está fazendo o 
trabalho remoto, pois há um planejamento muito grande para que as aulas tenham qualidade. 
Mesmo assim, segundo a vereadora, ainda há pessoas que pensam que os professores estão de 
férias. Disse ser um momento único em que todos estão buscando respostas e que ações devem 
ser tomadas para prejudicar o menos possível os alunos. Por fim, o Senhor Presidente realizou o 
convite para a inauguração da nova filial das Farmácias Hamamélis que estão ampliando o seu 
atendimento junto a comunidade de Feliz. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a 
proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão, lavrando-se a presente 
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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  


