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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATORZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove 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 Joseane Hahn e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Ronie André Zimon, 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 24ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 24 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 95, que encaminha o Projeto 
de Lei 91/2020; Mensagem nº 96, que encaminha os Projetos de Lei 92 e 93/2020; Mensagem nº 
97, que encaminha o Projeto de Lei 94/2020; e Mensagem nº 98, que encaminha o Projeto de Lei 
95/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES; Emenda Supressiva ao Projeto de Lei 068/2020, de 
autoria do vereador Jorge Zimmer; Indicação 16/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; 
Indicação 24/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Indicação 25/2020, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer; Pedido de Providências 22/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; 
Pedido de Providências 23/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; e Projeto de Lei 
90/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. DEMAIS EXPEDIENTES: Parecer Prévio do TCE, 
referente a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal, no exercício de 2018. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Ronie 
André Simon demonstrou sua alegria em voltar a frequentar as cadeiras da Casa, e agradeceu aos 
que confiaram o seu voto. Enalteceu o trabalho que vem sendo realizado no Legislativo Municipal, 
com a abertura das portas para todas as entidades. Destacou a necessidade de empatia ao atual 
momento e a todas as reivindicações da comunidade que anseia por retomada da normalidade, 
bem como se preocupa com o avanço na necessidade dos cuidados para manutenção da saúde 
pública. O vereador Marcelo Antônio Muller destacou a reunião realizada com a Brigada Militar, 
anterior a sessão, onde foi pleiteado o auxilio financeiro para a realização de melhorias na sede da 
corporação. Criticou que se destina dinheiro para festividades com uma certa facilidade, porém em 
casos primordiais, como é o caso da segurança pública, os auxílios ficam em segundo plano. O 
vereador Valdecir Kronitzky expôs que esteve afastado no último mês, abrindo espaço para seu 
colega partidário, e que desta forma acredita ajudar para o correto uso da democracia partidária. 
Teceu elogios a atuação da Brigada Militar do Vale do Caí que fortemente atuou para deter os 
responsáveis pelo latrocínio registrado em um assalto a uma joalheria do Centro da cidade, no 
último dia 3 de setembro. O vereador Junior Freiberger manteve-se no assunto referente a 
segurança pública, no qual pediu aos colegas que se engajassem na pressão política para que o 
Poder Executivo destine as sobras do exercício financeiro da Câmara de Vereadores a fim de 
auxiliar as reformas no prédio da Brigada Militar. Explanou que inicialmente havia um receio de 
grande queda na arrecadação, inclusive com o bloqueio de algumas rubricas da Câmara de 
Vereadores, porém isto não se confirmou. Desta forma, acredita o vereador que sobre um pouco 
além do que havia sido estipulado. Sendo assim, acredita ser viável este encaminhamento de 
repasse de verbas. Além disso, o vereador comunicou que em 2018, o deputado Danrlei de Deus 
encaminhou o valor de R$ 250 mil, para implementação em melhorias turísticas, sendo que após 
discussão juto aos partidários, se optou pela utilização do valor para o cercamento do Parque 
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Municipal, obra a qual já está o valor empenhado, devendo ser iniciado em breve. A vereadora 
Joseane Hahn agradeceu ao presidente da Câmara, Luiz Egon Kremer, que abriu espaço ao colega 
Ronie e permitiu que desta forma ela pudesse ser a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente 
da Casa Legislativa de Feliz. Aproveitando o ensejo sobre a Brigada Militar, reforçou que há uma 
nova turma de brigadianos sendo formada e que de pronto devem os vereadores se prontificarem a 
buscar a renovação e aumento do efetivo em nosso Município. Cobrou também o envio de 
respostas às proposições encaminhadas ao Poder Executivo que, ainda, estão sem respostas. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 22/2020, de autoria da 
vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providências 23/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Indicação 16/2020, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Indicação 24/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Indicação 25/2020, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 89/2020, que “Institui a Semana Municipal de Incentivo 

ao Aleitamento Materno no Município de Feliz”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer 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 Ronie André Simon tratou sobre a violência contra a mulher e as suas diversas formas de 
denegrir a imagem destas. Destacou também sobre o Setembro Amarelo, que trata da prevenção 
ao suicídio, e que precisa da atenção da população, devido ao crescente número de casos 
registrados principalmente e indivíduos de 25 a 50 anos. O vereador Jorge Zimmer destacou as 
comemorações da Semana Farroupilha e a importância do tradicionalismo na preservação e no 
resgate da cultura gaúcha. Lamentou o fato de não poder haver comemorações, devido a 
pandemia, mas enalteceu a necessidade de não se esquecer dessa importante data. Referente ao 
trágico evento ocorrido na joalheria, expôs que novamente este evento trouxe ao debate a questão 
do videomonitoramento em nossa cidade. Relembrou a audiência pública realizada pela Câmara 
Municipal, no ano de 2019, onde reuniu-se diversas autoridades da segurança pública regional, 
sendo encaminhado ao gabinete do vice-governador do Estado, demonstrado que o Legislativo 
felizense tem tomado iniciativas visando melhorias nesta área, visando o bem da comunidade. 
Explicou que para que possa haver a instalação destes sistemas em nossa região, necessário se 
faz a adaptação das salas de monitoramento aos modelos implantados e aceitos pelo Governo do 
Estado, o que já foi solicitado, mas que ainda não foi solucionado. Reforçou que os cinco 
municípios da região seguiram cobrando esta melhoria. 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 Joseane Hahn 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


