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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a QUARTA 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, Marcelo Antônio Muller, 
Rafael Auler, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger e Valdecir Kronitzky. 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 3ª Sessão Ordinária realizada no dia 16 de março 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 32, que encaminha projeto de lei nº 28 e 29/2020; Mensagem nº 33, que encaminha 
projeto de lei nº 31/2020; e Mensagem nº 34, que encaminha projeto de lei nº 32/2020. 
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 03/2020, de autoria dos 
vereadores Rafael Auler, Junior Freiberger e Jorge Zimmer; Indicação 01/2020, de autoria do 
vereador Junior Freiberger; e Moção 02/2020, de autoria do vereador Junior Freiberger. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde não houve manifestações. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 03/2020, de autoria dos vereadores 
Jorge Zimmer, Rafael Auler e Junior Freiberger. Colocado em discussão não houve manifestações. 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 01/2020, de autoria do vereador 
Junior Freiberger. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Moção 02/2020, de autoria de todos os vereadores. Colocado em 
discussão não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei 28 e 29/2020, que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.705, de 20.12.12, altera a data 
de vencimento da Taxa de Fiscalização Sanitária do exercício de 2020, e dá outras 
providências” e "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17, altera a data de 
vencimento da Taxa de Fiscalização e do ISSQN Fixo do exercício de 2020, 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 31/2020, que 

"Institui, em caráter temporário, a licença por interesse de saúde, 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 32/2020, que “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais em razão de excepcional interesse 
público, e dá outras providências”, 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 Junior Freiberger teceu comentários a 
respeito do Coronavírus, afirmando que mais um teste realizado por cidadão felizense deu negativo para 
a infecção. Enalteceu o trabalho que vem sendo feito pela secretaria de Saúde e conclamou a 
comunidade a continuar tomando as precauções quando a pandemia mundial. O vereador Rafael Auler 
também parabenizou o trabalho dos profissionais da área da saúde do Município, da Defesa Civil e do 
Centro Integrado. Conclamou aos colegas e a comunidade para se manterem firmes nas determinações 
do Ministério da Saúde para o quanto antes as coisas voltarem ao normal. O vereador Leonardo Mayrer 
comentou sobre a necessidade de conscientização sobre uso Fundo Partidário em ações da saúde. 
Acredita o vereador que haverá uma sensibilização dos congressistas quando a isso, mas lhe causa 
surpresa, o fato de um valor tão grande ser aportado para fins de eleição, quando faltam verbas para a 
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saúde e a educação. O vereador Valdecir Kronitzky disse que em sua visão há valores suficiente dentro 
do Governo Federal para ações emergenciais, nem sendo necessário verbas do Fundo Eleitoral. A 
vereadora Joseane Hahn expos que existe a possibilidade de antecipação da liberação de verbas 
parlamentares, em função do coronavírus. Como anunciado por ela, em sessões anteriores, o Município 
será contemplado e solicita ela que quando estes valores chegarem se invista na compra de 
respiradores e materiais para o enfrentamento da pandemia. 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  
 
 
 


