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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e oito 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 SÉTIMA 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, Rafael Auler e Marcelo Antônio 
Muller. Invocando a proteção de Deus, a Presidente Joseane Hahn 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 26ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 21 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 104, que encaminha o Projeto de 
Lei 101/2020; Mensagem nº 106. EXPEDIENTE DOS VEREADORES; Pedido de Providências 
27/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; e Indicação 25/2020, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: 
onde o vereador Ronie André Simon trouxe ao debate as formas de tratamento aos pacientes de 
COVID-19, com uso de plasma convalescente, onde sua esposa foi uma das pacientes a receber 
este tipo de tratamento. Destacou todo o trabalho e protocolo utilizado pelo Hospital Schlatter, que 
serve hoje de referencia regional no tratamento e no estudo desta enfermidade. Acrescentou 
também a importância de cada servidor no trabalho de excelência, cujo cada um tem uma 
responsabilidade importantíssima no combate bacteriológico competente. Pontuou que muitas 
pessoas somente se dão conta da gravidade do vírus quando ele se aproxima de familiares e 
pessoas queridas, reforçando a necessidade de se seguir todos os protocolos de prevenção. 
Finalizou que, enquanto não há vacina, é importante que se siga tudo o que é indicado pelas 
autoridades sanitárias, e parabenizou o fato de o Rio Grande do Sul estar sendo pioneiro neste tipo 
de pesquisa, pedindo o engajamento de que já criou anticorpos para que doem plasma para 
aplicação e cura de novos casos. O vereador Valdecir Kronitzky lamentou que mais uma morte 
tenha sido registrada na última semana de morador da cidade de Feliz, em função do COVID. 
Trouxe dados atualizados de infectados e solicitou que a população siga realizando os cuidados 
básicos. Disse que há um interesse também da comunidade em saber quais os protocolos que 
serão utilizados no dia da eleição, diante da necessidade de distanciamento. A vereadora Joseane 
Hahn solicitou ao Poder Executivo um retorno referente aos requerimentos e pedidos de 
providências encaminhados pela Casa Legislativo, salientando que há sanções que podem ser 
realizadas, o que não é intenção. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de 
Providências 27/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. Indicação 26/2020, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn.  Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei 94/2020, que “Autoriza a inclusão de ação em programa no PPA 2018/2021 e no Anexo de 
Metas Prioritárias da LDO 2020 e LOA 2020 e autoriza a Abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 81.004,00 (oitenta e um mil e quatro reais) na Lei Orçamentária Anual 
– LOA de 2020 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e 
parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 96/2020, que “Acrescenta um cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras providências”, tendo como relator o 
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vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 97/2020, que “Acrescenta 1 (um) cargo de 
Professor na Lei Municipal nº 3.605, de 18.09.2019, e dá outras providências”, tendo como 
relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 98/2020, que "Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Colaboração e conceder subvenção social à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Feliz e dá outras providências", tendo 
como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 99/2020, que “Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 108.793,30 (cento e oito mil, 
setecentos e noventa e três reais e trinta centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 
2020”, 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 100/2020, que 
“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.513,15 (quatro mil, 
quinhentos e treze reais e quinze centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2020”, tendo 
como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Jorge Zimmer comentou sobre uma série de matérias na imprensa local. A 
primeira trata da abertura das portas do Hospital Schllater para a realização de estágios para novos 
médicos o que é muito importante, segundo o vereador. As demais têm foco no meio-ambiente, 
pontuando a redução do uso de sacolas plásticas, através de projeto encabeçado pela ACISFE, 
com a distribuição de cerca de 200 sacolas junto ao comércio do Município; e a distribuição de 600 
mudas arvores frutíferas e ciliares para serem plantadas pela comunidade. Parabenizou os dois 
atos e enalteceu as ações para que sejam seguidas. O vereador Ronie Simon acrescentou ao 
comentário do colega, o trabalho realizado pelos integrantes do SOS Rio Caí, que realiza 
periodicamente a limpeza das margens do rio. Agradeceu o espaço que lhe foi dado pelo colega 
Luiz Egon Kremer e desejou sucesso a todos. 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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   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


