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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZENOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA NONA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Joseane Hahn, Leonardo Mayrer, 
Roberto Munchen, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger, Rafael Auler 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 28ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 05 de outubro 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 107; Mensagem nº 108, que 
encaminha o Projeto de Lei 102 e 103/2020; Mensagem nº 109; Mensagem nº 110, que encaminha 
o Projeto de Lei 104/2020; Mensagem nº 111. EXPEDIENTE DOS VEREADORES; Indicação 
27/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Indicação 28/2020, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn; Indicação 29/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Pedido de Providências 
29/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Pedido de Providências 30/2020, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer; e Requerimento 28/2020, de autoria do vereador Rafael Auler. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde a 
vereador Joseane Hahn tornou a trazer reclamações à Casa quanto às linhas de transporte 
coletivo, visto que praticamente não existem mais linhas para atender comunidades como Bananal, 
São Roque e Coqueiral. Pontuou que há toda uma conscientização sobre o uso de transporte 
coletivo, visando a diminuição da poluição, porém não há como cobrar conscientização se o serviço 
não é ofertado ao cidadão. O vereador Jorge Zimmer disse que está sendo discutida a oferta de 
uma linha regular de ônibus, que atenda todos os comerciantes da área central, através de uma 
ação conjunta da Acisfe. O vereador Marcelo Antônio Muller destacou a criação dos 
estacionamentos em terrenos baldios do Centro da cidade, mas destacou que há a necessidade de 
conscientização de quem faz uso de transporte coletivo para outras cidades, para que estes façam 
uso destes estacionamentos, deixando a área central livre para quem usa o comercio no horário de 
expediente. O vereador Valdecir Kronitzky solicitou que seja realizada a melhoria do acesso, no 
Mini Mercado Barth, em Arroio Feliz, já que o ponto é bastante perigoso. Além disso, pontuou as 
proximidades do Pneus Ost, onde a colocação de britas seria suficiente para melhorar a 
trafegabilidade do local. Voltando a questão levantada pela colega Joseane, o vereador Leonardo 
Mayrer, de forma irônica sugeriu a realização do serviço através de uma empresa particular, visto 
que isto é permitido no transporte individual de passageiros, onde não há nenhum tipo de 
fiscalização diante de quem faz transporte através de aplicativos, em detrimento dos taxistas, que 
são obrigados a obedeceram uma enormidade de regras, bem como pagar diversas taxas para 
poderem trabalhar. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Indicação 27/2020, de 
autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Indicação 28/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Indicação 29/2020, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providências 29/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 
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30/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, foi colocado em votação 
e aprovado por unanimidade. Requerimento 28/2020, de autoria do vereador Rafael Auler. Projeto 
de Lei 101/2020, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021", 
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 104/2020, que 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar 02 (dois) Auxiliar de Serviços Gerais em razão de 
excepcional interesse público e altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.729, de 17 de junho de 

2020”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn lembrou a passagem do Dia das Crianças e de 
Nossa Senhora Aparecida. Acrescentou, ainda, a passagem do Dia dos Professores, e desta forma 
ampliou a homenagem a todos os envolvidos na área da Educação, visto que estes são essenciais 
para o desenvolvimento e garantia do futuro do país. O vereador Marcelo Muller parabenizou a 
Cervejaria Altenbruck que comemorou seus 13 anos de história, recebendo toda a comunidade 
dentro das novas normas sanitárias. O vereador Valdecir Kronitzky trouxe a informação de que em 
breve o Governo Estadual deve decretar a liberação de bailes e festas, com capacidade restrita, 
visando a retomada dos eventos e ajudando os músicos que desde o início da pandemia 
praticamente ficaram sem ter nenhuma fonte de renda. 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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