
 

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: camara@camarafeliz.rs.gov.br 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às vinte horas, no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores, realizou-se a TRIGÉSIMA SEGUNDA 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, Mauricio 
Kaspary, Leonardo Mayrer, João Antônio Troes, Junior Freiberger, Joseane Hahn e Rafael Auler. 
Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da presente 
Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 
31ª Sessão Ordinária realizada no dia 21 de outubro 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 140, 
que encaminha projeto de lei nº 127/2019; Mensagem nº 141, que encaminha projeto de lei 
nº 128/2019; e Mensagem nº 142, que encaminha projeto de lei nº 129/2019. EXPEDIENTE 

RECEBIDO DOS VEREADORES: Pedido de Providências 30/2019, de autoria do vereador 
Junior Freiberger; Pedido de Providências 31/2019, de autoria do vereador Leonardo 
Mayrer; Pedido de Providências 32/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; 
Indicação 28/2019, de autoria dos vereadores Rafael Auler e Junior Freiberger; Indicação 
29/2019, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Indicação 30/2019, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer; e Indicação 31/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. 
DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício do Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para GRANDE EXPEDIENTE onde o vereador João Antônio Troes teceu 
comentários referentes a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, onde se 
puniu a equipe do Esperança com a perda do mando de campo, algo que considerou injusto e 
exagerado, pedindo revisão no ato. Reclamou, também, da situação do asfalto recém feito em 
direção à Bela Vista. A vereadora Joseane Hahn fez uso da palavra para mostrar sua indignação 
quanto ao serviço prestado pela RGE, que deixou a comunidade de São Roque quatro dias sem 
energia elétrica, em virtude da queda de postes, os quais foram solicitados a troca a muito tempo. A 
vereadora tratou também que na próxima semana apresentará uma Moção de Repúdio às 
mudanças que estão sendo propostas pelo Governo Estadual ao Plano de Carreira do Magistério, 
conclamando todos os colegas a se sensibilizarem contra a proposta apresentada. O vereador 
Jorge Zimmer comentou sobre o trabalho que é realizado dentro da Casa, parabenizando aos 
suplentes que estiveram ocupando cargo no Poder Legislativo nas últimas semanas. Destacou o 
Projeto Políticos do Futuro, que pelo 5º ano foi realizado na cidade, preparando e ensinado aos 
alunos dos 4ºs das escolas do Município, o que se faz no Poder Executivo e Legislativo. Diante 
disso, mostrou preocupação com a falta de pessoas capazes de realizarem terem capacidade de 
bem representar a população brasileira. Citou palavras do Ministro Dias Toffoli, que particularmente 
demonstrou desejo de dar maior valorização à burocracia em relação à política. Comentou sobre a 
viagem realizada à Alemanha e à Republica Tcheca durante o período de licença, destacando 
positivamente o cuidado com a natureza e em contraponto o fumo bastante difundido entre a 
população. Relatou e pediu apoio aos colegas sobre sua Indicação que traz a intenção de realizar 
um procedimento de conscientização da população sobre o trânsito. Passamos então para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Pedido de Providências 30/2019, de autoria do vereador Junior 
Freiberger. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
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Pedido de Providências 31/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, 
o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 
32/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, o projeto foi colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 28/2019, de autoria dos vereadores Rafael Auler 
e Junior Freiberger. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Indicação 29/2019, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, o 
projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 30/2019, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Indicação 31/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, 
o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei 122/2019, que 
"Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.946, de 12 de setembro de 2006, que autoriza o 
Município a proceder o reparcelamento de débitos relativos a prestações de mutuários das casas 

populares (COHAB) e dá outras providências", tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e 
parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 125/2019, que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
3.576, de 19 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de sua 

propriedade e dá outras providências", tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Leonardo Mayrer 
comentou sobre as ameaças feitas ao prefeito municipal em função do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo. Disse que isto não pode ser aceito, pois o intuito do esporte não é unir. 
Lamentou ainda mais que o fato tenha sido realizado por um colega de Casa Legislativa e que está 
em licença, solicitando que o mesmo busque se retratar junto ao prefeito. O vereador Rafael Auler 
se solidarizou às palavras do colega Leonardo Mayrer, reforçando que o colega João Antônio Troes 
deva ter cuidado nas suas palavras, quando expõe o nome de entidades sem ter fundamento em 
seus reclames. O vereador Mauricio Kaspary agradeceu a acolhida dos colegas e destacou que 
buscará apresentar seus pedidos de providências nas próximas semanas. O vereador João Antônio 
Troes voltou a defender o fato de que não considera justa a retirada do mando de campo do 
Esperança, em relação ao Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A vereadora Joseane 
Hahn enalteceu o Projeto Políticos do Futuro, apontando os benefícios que este tipo de trabalho 
traz aos futuros eleitores. O vereador Jorge Zimmer pontuou uma série de Pedido de Providências 
e Indicações encaminhadas pela Câmara e que estão sem retorno do Poder Executivo, cobrando 
um posicionamento. O Senhor Presidente Luiz Egon Kremer também mostrou seu contentamento 
com a realização do Projeto Políticos do Futuro. Enalteceu também o seminário do setor agrícola 
realizado na semana anterior no Município. Por fim, destacou que seu filho foi à Brasília para 
participar de uma serie de eventos que estão sendo realizados com vistas a ampliar conhecimento 
através de cursos e seminários realizados pelo SEBRAE. 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. 
 
 
   Presidente Vereador Luiz Egon Kremer 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


