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ATA DA TERÇA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TERCEIRA 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, Marcos Martiny, Valdecir Kronitzky e Tiela 
Rochemback Zimmer. 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 2ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de março 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 32; 
Mensagem nº 33, que encaminha projeto de lei nº 33/2019; Mensagem nº 34, que encaminha 
projeto de lei nº 31/2019; Mensagem nº 35, que encaminha projeto de lei nº 32/2019; e Mensagem 
nº 36, que encaminha projeto de lei nº 34/2019. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Requerimento 03/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Requerimento 
04/2019, de autoria de diversos vereadores; DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício da Escola Yvonni 
Kayser. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Marcos Martiny comentou sobre o trabalho realizado junto as margens do Rio Caí 
juntamente com mais um grupo de 60 pessoas em mutirões seguindo, em duas etapas, desde a 
ponte do Bananal, até a divisa com Bom Princípio. O vereador Jair Roberto Sehnem falou sobre a 
proposta enviada a Casa Legislativa sobre ampliação no prazo para pagamento da divida do RPPS, 
pontuando a intenção do Executivo de valorizar os servidores públicos, com a concessão de 
abonos e gratificações. Expôs que esse valor poderia ser utilizado em obras que garantem votos, o 
que politicamente poderia trazer mais lucros, porém, o Executivo busca através destes projetos 
valorizar quem faz o Executivo funcionar. O vereador Valdecir Kronitzky comentou sobre as 
cobranças de IPTU que tem atingido de forma imoral alguns proprietários e empreendedores do 
Município, cobrando soluções e explicações da secretaria responsável. A vereadora Joseane Hahn 
teceu comentários quanto a concessão de abonos e gratificações propostas pelo Poder Executivo. 
Comentou também sobre as inúmeras reclamações quanto a cobrança de IPTU, que geram 
descontentamento geral dos moradores. O vereador Jorge Zimmer comentou sobre o trabalho 
realizado pelo colega Marcos Martiny, na busca por diminuir a poluição as margens do Rio Caí. 
Disse ficar feliz de ouvir que muitos participantes são jovens, o que mostra que esta preocupação já 
está inserida na juventude. Leu um relato do cidadão Moisés Weber, no qual comenta sobre a 
poluição do Rio Caí e seus motivos. Comentou também sobre as dificuldades enfrentadas pelas 
cerâmicas de nosso Município, iniciadas no início dos anos 90, e que até agora não foram possíveis 
de serem dirimidas. Pediu para que o Secretário de Desenvolvimento Social busque se reunir aos 
empresários do ramo, para ver o que é possível fazer para auxiliar este segmento importante para a 
economia local. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 03/2019, de autoria 
do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em discussão, não houve manifestação. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 04/2019, de autoria diversos vereadores. 
Colocado em discussão, não houve manifestação. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 31/2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.317, de 

29.09.17, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer 
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favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 32/2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.705, de 

20.12.12, 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 24/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 952, de 28 de maio de 1993, 
que institui o Conselho Municipal de Saúde, revogando e substituindo o criado pela Lei Municipal 

nº 892/92, de 17 de dezembro de 1992”, 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 25/2019, que “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação 

Esportiva Escadinhas 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 26 e 27 /2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.935, de 
1º.08.06, e dá outras providências.” e “Autoriza o Poder Executivo a contratar 1 (um) 

Bibliotecário, em razão de excepcional interesse público, 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. Projeto de Lei 12/2019, que “Institui Reserva 

Financeira para Construção de Nova Ponte”, 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 34/2019, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019”, 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 Marcelo Antônio Muller comentou que há duas comunidades do Vale do Hermes, 
Esperança e Comunidade Católica, que tem realizado constantes promoções para conseguirem 
realizar obras, sem que se tenha que recorrer à Administração. Lamentou que outras sociedades, 
com um espaço muito maior e com possibilidade de realizar grandes eventos, acabam não tendo 
dinheiro, o que se torna estranho na sua concepção. O Presidente Luiz Egon Kremer se posicionou 
favorável ao posicionamento do colega, visto que há sociedade totalmente construídas pelo 
Município e que a cada problema que aparece recorrem novamente ao Poder Executivo. Na sua 
opinião deve haver um pouco mais de doação das comunidades em prol do todo. 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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