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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA QUINTA 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 Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Luis 
Fernando Santos da Silva. 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 24ª Sessão Ordinária realizada no dia 26 de agosto 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 114, que encaminha projeto de lei nº 104/2019. 
EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: - Pedido de Providências 15/2019, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer; Pedido de Providências 16/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; 
Indicação 09/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador Roberto Munchen 
agradeceu o espaço cedido pelo colega Valdecir Kronitzky, bem como elogiou o trabalho que vem 
sendo feiro pelos colegas vereadores e pela Administração Municipal na figura do Prefeito 
Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários 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 15/2019, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Após breve 
discussão, foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 16/2019, de 
autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, foi levado a votação e aprovado por 
unanimidade. Indicação 09/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, 
foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 102/2019, que “Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2019 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Leonardo Mayrer comentou sobre os piquetes que estão sendo construídos no Parque Municipal 
com boa acessibilidade aos participantes que estarão comemorando a Revolução Farroupilha nas 
próximas semanas. O vereador Junior Freiberger deu as boas-vindas ao colega Roberto Munchen. 
O vereador Rafael Auler comentou sobre a sua saída repentina no último mês e elogiou a forma 
com que foi substituído pelo colega Luis Fernando Santos da Silva. Agradeceu a colocação de 
placas indicativas em vários pontos da cidade, especialmente as que estão nominando praças que 
receberam seus nomes em projeto aprovado no ano passado. O vereador Roberto Munchen 
comentou que sobre um caso envolvendo a área da Saúde do Município, quanto ao atendimento 
prestado junto ao Hospital Schlatter, citando que em muitos casos não são atendidos casos 
isolados de imediato, aguardando-se o acúmulo de pessoas no setor de atendimento ambulatorial 
para a partir de então o médico atender a todos de maneira corrida para conseguir despachar todos 
os atendimentos. Pediu que providências quanto a isso sejam tomadas, pois o povo tem muita força 
e este deve ser atendido de maneira digna. Citou outros vários exemplos que viu e de que lhe 
foram contatos. O vereador Jorge Zimmer comentou que há dois projetos que tratam de 
modificações no Plano de Carreira dos professores municipais, pedindo para que se houver 
necessidade que sejam encaminhadas emendas e modificação que acreditam ser necessárias, 
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visto que pretende encaminhar relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento dentro 
dos próximos dias. O presidente Luiz Egon Kremer convidou a todos para a Festa da Igreja de 
Roncador que acontece no próximo domingo com vasta programação. 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  


