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

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

Aos nove 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 SEXTA 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 25ª Sessão Ordinária realizada no dia 02 de setembro 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 113, que encaminha projeto de lei nº 105/2019;  
Mensagem nº 115, que encaminha projeto de lei nº 106, 107 e 108/2019; EXPEDIENTE 
RECEBIDO DOS VEREADORES: Moção de Pesar 04/2019, de autoria de todos os vereadores. 
DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o Parecer Prévio 
das Contas do Poder Executivo, exercício de 2017. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE onde a vereadora Joseane Hahn expressou sua 
felicidade pelo encaminhamento do Projeto de Lei 105/2019, que trata de alterações na forma de 
concessão de Vale Transporte aos alunos do Ensino Médio, algo que a muito por ela era solicitado 
e que chega para ser analisado nesta casa. O vereador Roberto Munchen fez uso da palavra para 
solicitar informações a respeito de obras que estão programadas e que já ocorreram, cobrando 
alguns pontos que considera problemáticos, como por exemplo o acesso à Rua Júlio de Castilhos 
na RS 452 e a Escola de Educação Infantil de Arroio Feliz. O vereador Rafael Auler usou o espaço 
para que a comunidade como os colegas parassem para analisar tudo que tem sido feito pela 
Administração Municipal. Pediu que se faça um comparativo com outros municípios. Destacou que 
está em discussão a possibilidade de aumento para professores, diversos projetos de 
pavimentação em andamento, saúde e educação de bom nível, mostrando-se feliz por fazer parte 
dos que ajudam o atual governo na realização desta administração. O vereador Jorge Zimmer 
aproveitou a grande participação de professores na plateia da sessão e teceu comentários 
elogiosos aos educadores. Comentou, também, sobre os ocorridos na última semana a nível 
federal, com respeito a recolhimento de livros, convocação da população para vestir determinados 
tipos de vestimentas, bem como a aproximação do Estado com o fundamentalismo religioso, que 
cada vez se misturam mais em nosso País. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Moção de Pesar 04/2019, de autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão, o vereador 
Jorge Zimmer lembrou da passagem do senhor Francisco Albano Ten Cate, falecido na madrugada 
do último domingo, sendo que o mesmo foi vereador desta Casa durante a 6ª Legislatura, em 
virtude disso, a Moção de Pesar, em nome de todos os vereadores visa externar as condolências 
aos familiares. O vereador Luiz Egon Kremer destacou o papel de conselheiro de Francisco Albano 
Ten Cate e sua participação voluntária e comunitária junto a sociedade felizense. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Jorge Zimmer teceu comentário frente ao exposto pelo colega Rafael Auler, no qual enalteceu o 
trabalho da atual Administração, expondo que para se ter uma visão mais embasada necessário se 
faz um comparativo com outros municípios em suas diversas áreas e não somente baseado em 
obras que estão acontecendo, sob a possibilidade de se ter uma visão distorcida do que está bom e 
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do que não está. O vereador Rafael Auler disse que não cometeria a indelicadeza de comparar o 
Município de Feliz com outras cidades, na questão de investimentos, desafiando o colega a trazer 
números para realizar estes comparativos. Convidou o colega a visitar outros municípios para 
avaliar ele próprio estas diferenças. O vereador Leonardo Mayrer enalteceu o debate salutar dos 
dois colegas e relembrou a existência das Sessões Itinerantes, onde a população tem um espaço 
de Tribuna Livre para trazer seus anseios e necessidades. Convidou também a todos para 
visitarem os Piquetes montados junto ao Parque Municipal em comemoração a Semana 
Farroupilha, bem como as atividades que passarão a ser realizadas pelo CTG Rancho Feliz, a partir 
da próxima semana. Fazendo uso do espaço da bancada, o vereador Jorge Zimmer pediu para 
que, dentro das ponderações a respeito da situação nacional, frente ao seu comentário feito no 
Grande Expediente, se realizasse uma reflexão de como era a situação do país em 2014, frente a 
situação atual. Lembrou que havia emprego em abundância, com direito a motos de som, superávit 
do Governo, ampliação da produção agrícola, liberação de maquinário para as prefeituras de todo o 
País. Destacou que se somar os anos em que houve a guinada na forma de governo, já são quatro 
anos e não há sinais nenhum de melhoras, pelo contrário, com o país sendo mau visto mundo a 
fora devido a polêmicas vazias. Pontuou que os governos que são ditos como os que quebram o 
país, tiveram bastante erros, assim como tiveram os governos anteriores do PSDB, DEM, MDB, 
entre outros. Disse que o resultado do último pleito realmente apontou que o povo queria uma 
mudança e isto tem de ser reconhecido e aceito. Contudo, apontou que o atual governo foi eleito 
para mudar e o povo segue esperando que realmente mude. O Vereador Presidente agradeceu a 
todos que prestigiaram e que trabalharam na festividade do Roncador realizada no domingo 
anterior. Convidou que o público que se fez presente a sessão, se faça novamente presente na 
próxima sessão, pois é muito importante a participação da comunidade. Agradeceu também o 
secretário de Obras pelos excelentes trabalhos realizados em prol dos produtores rurais do 
Município. 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. 
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