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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e um 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 SEXTA 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, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger e Marcelo Antônio Muller, 
estando ausente o vereador Rafael Auler. 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 25ª Sessão Ordinária realizada no dia 14 de setembro 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 99, que encaminha o Projeto de Lei 96 e 97/2020; Mensagem nº 100, que encaminha 
os Projetos de Lei 98/2020; Mensagem nº 101, que encaminha o Projeto de Lei 99/2020; e  
Mensagem nº 102, que encaminha o Projeto de Lei 100/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES; 
Pedido de Providências 24/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Pedido de Providências 
25/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido de Providências 26/2020, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer; e Emenda Aditiva e Redacional ao Projeto de Lei 068/2020, de autoria 
do vereador Junior Freiberger. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Ronie André Simon destacou os resultados do IDEB, que realiza 
uma avaliação bianual das escolas publicas brasileiras. Pontuou os resultados obtidos pela escola 
Marquês do Herval, do qual faz parte do corpo docente. Parabenizou também o Colégio Jacob 
Milton Bennemann e Maria Saturnina Ruschel, que se aproximaram da meta estabelecida como 
ideal. Pediu para que fosse feito uma reflexão sobre que tipo de escolas se quer para o futuro tanto 
local, quanto nacional, visto que as necessidades dos estudantes têm mudado, assim como o 
contexto geral da vida cotidiana. Fez um paradoxo, por exemplo, com a questão dos celulares, que 
até antes da pandemia eram proibidos em sala de aula, e que atualmente, se não se fizer uso deste 
equipamento, não se consegue acessar os estudos, visto que tudo está sendo realizado de maneira 
remota e virtual. Pontuou a necessidade de uma releitura das escolas e dos espaçosos escolares, 
visto que não se pode mais ficam embasado em decoreba e aprendizados não tão relevantes, 
necessitando ser mais técnico e focado nas exigências atuais. O vereador Jorge Zimmer Também 
teceu comentários sobre a importância dos dados do IDEB, visto que revela importantes números 
de como a educação está sendo tratada em nosso país. Lamentou o fato de que o Rio Grande do 
Sul tenha ficado a baixo da meta estabelecida, uma vez que somos conhecidos pela rica cultura e 
educação do povo. Para o vereador é necessária uma análise do resultado, visto que não é 
unicamente o investimento em educação que resulta nos números apresentados. Traçou um 
parâmetro comparativo entre Porto Alegre, que é uma das cidades que mais dispende valores em 
educação, mas apresenta-se nas piores colocações. Destacou os trabalhos realizados na educação 
infantil, como base para uma educação formadora e qualificada. Pontuou o conjunto entre 
professores, servidores da educação e pais motivados em prol de uma melhor de educação das 
crianças e jovens do Município de Feliz. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Pedido de Providências 24/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 25/2020, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
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por unanimidade. Pedido de Providências 26/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
90/2020, que “Institui a Semana Municipal de Combate à Violência Contra a Mulher, no 
Município de Feliz”, 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 91/2020, que “Acrescenta um cargo de Auxiliar de Ensino na Lei Municipal nº 1.935, de 
1º.08.06, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 95/2020, que "Institui Contribuição de Melhoria decorrente da 
execução da pavimentação em ruas no Município de Feliz 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Leonardo Mayer teceu comentário a respeito do assunto debatido no Grande 
Expediente. Lamentou o fato de os números do IDEB serem utilizados politicamente para se 
enaltecerem gestores, que em contraponto devem respostas aos pais e a comunidade sobre os 
próximos passos que serão dados na questão da educação em função da pandemia. Destacou que 
urge a necessidade de respostas e posicionamentos, sobre protocolos e planejamento dos 
retornos. Falou também da desigualdade de condições entre os alunos com os atuais métodos, 
visto que se depende de computadores e internet de qualidade para o completo entendimento do 
material que lhes é disponibilizado. Se posicionou favorável a uma revisão curricular sobre as 
necessidades atuais do saber. Parabenizou a todos que mantiveram viva a chama da tradição 
gaúcha, com piquetes espalhados pelo Município, onde se respeitou as regras de distanciamento 
para lembrar o 20 de setembro. Espera que no próximo ano todos possam estar reunidos 
novamente no Parque Municipal, como já se tornou tradicional. 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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