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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos vinte e cinco 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 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: Jair Roberto Sehnem, Joseane 
Hahn, Marcelo Antônio Muller, Marcos Martiny, Valdecir Kronitzky e Tiela Rochemback Zimmer, 
estando ausente Leonardo Mayrer. 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 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 37, que 
encaminha projeto de lei nº 35/2019; Mensagem nº 38, que encaminha projeto de lei nº 36/2019; e 
Mensagem nº 39, que encaminha projeto de lei nº 37/2019. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer enalteceu a organização 
e realização da Fest Figo, ocorrida na localidade de Escadinhas e que mobilizou a comunidade 
local e diversas autoridades estaduais. Ofereceu condolências ao colega Leonardo Mayrer, pela 
perda de sua mãe do Maria Mayrer. Sobre os projetos a serem debatidos, expôs que um deles, o 
29/2019, ficará fora do Ordem do Dia, a pedido do Poder Executivo que irá reavaliá-lo ao longo da 
semana. O vereador Valdecir Kronitzky mostrou novamente a preocupação com o estado da RS 
452, que está muito perigosa, por não ter suas laterais roçadas. O vereador Jair Roberto Sehnem 
se colocou ao lado do colega Valdecir na questão da má conservação das estradas estaduais, 
porém alertou que o Município não pode executar obras em determinados locais, correndo o risco 
de ser penalizado, pelo TCE. Também parabenizou a Fest Figo, que atingiu bons resultados, 
divulgando a comunidade e o trabalho por ela realizado. Solicitou também que o Presidente da 
Casa tecesse a sua opinião quanto ao evento. Reforçou as palavras do colega Jorge Zimmer 
quanto a falta de valorização dos agricultores, que labutam ao longo de toda a vida e injustamente 
recebem valores mínimos de aposentadoria. O Presidente da Casa buscou esclarecer o mal-
entendido ocorrido na última semana, quanto a não vinda do Secretário, que foi solicitado pelo 
Prefeito a representá-lo no Município de Farroupilha, causando um ruído de comunicação. Porém 
não eximiu o secretário de se fazer presente na Câmara para convidar os vereadores, uma vez que 
ele estava a frente de uma importante festividade do Município. Parabenizou a iniciativa da 
realização da festa, os jovens da comunidade que se engajaram na realização da festa e a 
valorização proporcionada ao serviço dos agricultores e de seus produtos, com explicações 
diversas sobre formas de cultivo e preparo. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Projeto de Lei 28/2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.809, de 30.06.05 e dá 

outras providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da 
Comissão. O vereador Jair Roberto Sehnem comentou que pela manhã reportagem da Rádio 
Gaúcha demonstrou que cerca de 90% dos municípios gaúchos estão com problemas com os 
regimes próprios de previdência, enaltecendo o trabalho exemplar realizado no Município de Feliz. 
Comentou sobre os valores que o Município irá economizar com a postergação do prazo de 
quitação do passivo atuarial, o que possibilitará a realização de novos investimentos por parte da 
Administração Municipal, trazendo melhorias para toda a população. Colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 30/2019, que “Dispõe sobre a concessão de abono aos 
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servidores públicos municipais 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 o vereador Jorge 
Zimmer comentou da inviabilidade de colocar o pedido de urgência ao projeto 37/2019, devido à 
ausência de dois membros da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Valdecir Kronitzky 
pontou que solicitará o envio de um pedido de providências ao DAER e solicita a assinatura de 
todos os colegas. O vereador Jair Roberto Sehnem pediu o engajamento para que eventos como a 
Fest Figo se proliferem e levem a cidade de Feliz a outras cidades. A vereadora Tiela Rockenbach 
agradeceu o espaço cedido pelos colegas de partido, bem como se mostrou muito feliz pela 
oportunidade que lhe foi dada. O vereador Marcos Raimundo Martiny também se despediu dos 
colegas, agradecendo a acolhida recebida na Casa Legislativa e a oportunidade recebida dos 
titulares das cadeiras. 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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