
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485    camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e seis 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 Trigésima 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 29ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 19 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 112, que encaminha o Projeto de 
Lei 105/2020; Mensagem nº 113, que encaminha o Projeto de Lei 106/2020; e Mensagem nº 114.  
EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 30/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn; 
Pedido de Providências 31/2020, de autoria do vereador Rafael Auler; e Projeto de Lei 107/2020, 
de autoria da vereadora Joseane Hahn. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde a vereadora Joseane Hahn comentou sobre o projeto de Lei 
encaminhado por ela a Casa, em complemento à Indicação por ela enviada na semana anterior, 
cuja resposta não lhe pareceu suficiente para dar segurança aos servidores municipais da área da 
educação, sobre a forma com que serão compensadas as horas acumuladas no banco de horas 
em função da pandemia. A vereadora explicou que a intenção é utilizar parte deste tempo 
acumulado para a realização de cursos em modalidade EaD, visando a capacitação dos 
profissionais. Utilizando-se do espaço da bancada, o vereador Jorge Zimmer pontuou as tratativas 
que estão sendo feitas pela Secretária de Educação e os servidores para que haja uma adequação 
sobre a forma com que haverá a compensação destas horas. Passamos então para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Indicação 30/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 31/2020, de autoria 
do vereador Rafael Auler. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 068/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 1.421, de 17 de setembro de 

2001, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências", tendo como 
relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão, visando sua aprovação, 
acrescida de Emenda Supressiva. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 102 e 103/2020, que "Institui Programa Municipal de Microcrédito 
Rural e dá outras providências." e "Autoriza a alteração do Anexo II do PPA 2018/2021, 
alteração do Anexo III - Metas Prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, 
alteração do Anexo XX da Lei Orçamentária Anual - LOA de 2020 e autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora homenageou os 
servidores públicos, que comemorarão o seu dia na próxima quarta-feira. O senhor Presidente 
enalteceu a campanha do Outubro Rosa e conclamou a todos os vereadores e servidores da Casa 
a se engajarem na campanha. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de 
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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. 
 
 
 
   Presidente Vereador Luiz Egon Kremer 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


