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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
VINTE. 
Aos vinte e sete 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 OITAVA 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 7ª 
Sessão Ordinária realizada no dia 20 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 46, que encaminha projeto de lei nº 47/2020; e Mensagem nº 47, que encaminha 
projeto de lei nº 48/2020.  EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 03/2020, de autoria 
do vereador Jorge Zimmer; Requerimento 05/2020, de autoria do vereador Valdecir Kronitzky. 
DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício dos proprietários de academia do Município de Feliz. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Valdecir Kronitzky mostrou preocupação com a validade dos alimentos que são 
periodicamente adquiridos visando o fornecimento de merenda escolar. Em virtude da 
pandemia, as escolas estão sem aulas desde o mês de março e os alimentos permanecem 
estocados. O vereador acredita que seja interessante o recolhimento dos alimentos e a 
distribuição, através da Assistência Social, para as famílias em vulnerabilidade, que são muitas 
neste momento. O vereador Jorge Zimmer trouxe ao debate a situação do trecho da RS 452, 
entre a localidade de Arroio Feliz e o Centro da cidade, que se encontra muito precária e com 
consideráveis buracos em seu lito. O vereador destacou que os buracos tem feito com que 
diariamente e, principalmente à noite, motoristas tenham danos em seus veículos. Reforçou 
que diversos já foram os pedidos de providências redigidos nesta Casa e encaminhados ao 
DAER, sem que houvesse uma resposta. Acredita o vereador que tenha que haver uma 
mobilização de forma diferenciada, visando “abrir” os olhos da estatal para o problema, antes 
que vidas sejam ceifadas no trajeto. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Indicação 03/2020, de autoria do vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei 46/2020, que 
"Altera a Lei Municipal nº 3.701, de 03 de abril de 2020, que Estabelece Parcelamento 

Especial para o ISSQN, e dá outras providências", tendo como relator o vereador Rafael Auler 
e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por todos. Projeto de Resolução 01/2020, que Suspende a 
realização das sessões itinerantes promovidas pelo Programa Câmara Itinerante no 
município de Feliz/RS, instituído pela Resolução Nº 03/2018, de 27 de agosto de 2018, 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 o vereador Rafael Auler 
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comentou sobre a retomada gradual do comércio, de bares e academias. Pediu para que o 
Poder Executivo se sensibilize na reabertura do Parque Municipal, o qual por ser grande, não 
permitira aglomerações, bem como será uma oferta de saúde a comunidade. O vereador 
Leonardo Mayrer se colocou ao lado do colega Rafael Auler, cobrando fiscalização por parte a 
Administração, visando o correto uso do Parque. 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  
 
 
 


