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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SEXTA 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 5ª Sessão Ordinária realizada no dia 06 de abril de 2020; Ata da 5ª Sessão 
Extraodinária realizada no dia 06 de abril 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 42, que encaminha 
projeto de lei nº 43/2020; e Mensagem nº 43, que encaminha projeto de lei nº 44/2020.  Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde não houve inscrições. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 30/2020, que “Retifica dispositivo da 
Lei Municipal nº 3.661, de 26.12.19, que Consigna denominação de Rua no Município de Feliz”, 
tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 
34/2020, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 02 (dois) Agentes de Defesa Civil 
em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, tendo como relator o 
vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn comentou sobre a celebração da Páscoa, que este ano foi 
mais restrita e diferente do que é habitual, que possibilitou uma maior reflexão sobre o momento atual. 
Relatou as dificuldades referentes ao comércio, mas acredita que a espiritualidade esteve bastante em 
voga nesta celebração. O vereador Rafael Auler esclareceu que inúmeros são os questionamentos da 
comunidade quanto às decisões no combate ao Coronavírus, mas que não cabe aos vereadores tomar 
posicionamentos referente a estas atividades, mas sim ao Poder Executivo. Disse que está a disposição 
para receber pedidos e encaminhá-los ao prefeito, mas que é deste o poder de decisão. Adiantou que o 
Governo do Estado deverá divulgar um novo decreto no decorrer da semana, ao qual o Município deve 
se balizar para anunciar as próximas medidas. 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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