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ATA DA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte 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 SETIMA 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 6ª 
Sessão Ordinária realizada no dia 13 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 44, que encaminha projeto de lei nº 46/2020; e Mensagem nº 44, que encaminha 
projeto de lei nº 45/2020.  EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Pedido de Providências 
04/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Pedido de Providências 05/2020, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer; Projeto de Resolução 01/2020, de autoria da Mesa Diretora. 
DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício dos proprietários de academia do Município de Feliz. 
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: Pedido de 
Providências 04/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão, não 
houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Pedido de Providências 
05/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. No espaço da discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 43/2020, que 
"Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.17 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. Projeto de 
Lei 44/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.532, de 19 de março de 2019, que Institui 
Reserva Financeira para Construção de Nova Ponte", tendo como relator o vereador Jorge 
Zimmer e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por todos. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde 
o vereador Jorge Zimmer teceu comentários sobre a situação atual na questão dos auxílios aos 
estados e municípios para o combate ao coronavírus. Explanou sobre as necessidades destes 
entes que terão grande impactos em suas receitas e despesas em virtude de tudo o que vem 
acontecendo. Conclamou esforço conjunto evitando conflitos políticos, adiantando que irá 
contatar o senador Paulo Paim para que olhe os municípios e estados neste momento de 
emergência. Criticou as manifestações, que contaram com a presença do Presidente da 
República, em favor de uma Intervenção Militar, que para o vereador são ilegítimas e merecem 
reprovação. O vereador Leonardo Mayrer comentou sobre os decretos do Munícipio, pedindo 
atenção aos proprietários de bares e lancherias, pois não está havendo orientação quanto a 
forma que devem trabalhar e atender seus clientes, sendo realizadas apenas intervenções e 
fechamentos de estabelecimentos. Reforçou que são pais buscando o sustento de suas 
famílias e espera que estes não sejam penalizados, mas sim orientados. O Presidente Luiz 



 

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 

Egon Kremer acredita que agora se trata de um momento em que as medidas de quarentena 
devem ser abrandadas, visto que não há como toda a população ficar retida em seus lares, 
bem como há a necessidade de não quebrar a economia. Mostrou seu contentamento com o 
posicionamento dos proprietários de academias, uma vez que estes são promotores de saúde. 
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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