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Mensagem n.º 043 

 

 Senhor Presidente: 

 

  Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Colenda Casa 

Legislativa os seguintes Projetos de Lei: 

 “Concede o Título Honorífico de Cidadão Benemérito Felizense e dá outras 

providências.” 

 “Concede o Título Honorífico de Cidadão Felizense e dá outras providências.”f 

  Os referidos Projetos de Lei tem como base a Lei Municipal n.º 1.276/99, de 

21.05.99, que disciplina a concessão de título honorífico e, em seu art. 1º, estabelece que “serão 

concedidos títulos honoríficos no Município de Feliz, aos cidadãos que, reconhecidamente, tenham 

prestado relevantes serviços, para o desenvolvimento social, político, cultural e artístico da 

sociedade felizense”. 

  Sendo assim, conforme Indicações da Câmara de Vereadores de Feliz, o Poder 

Executivo concorda que o Sr. Lauro Weber e o Sr. Cesar Luiz Assmann, por todo o histórico de 

relevantes atividades em prol do Município, fazem pleno jus ao título de CIDADÃO BENEMÉRITO 

FELIZENSE e CIDADÃO FELIZENSE, conforme atestam as biografias em anexo. 

  Por derradeiro, solicitamos que os Projetos de Lei sejam apreciados em regime de 

urgência, tendo em vista que a Sessão Solene de Homenagem aos Cidadãos que serão agraciados 

com os títulos honoríficos está prevista para o dia 28 de maio de 2018, de acordo com a 

programação especial do “Mês de Aniversário de Feliz”, e, em razão disso, torna-se necessário que 

as placas sejam encomendadas com impreterível antecedência. 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros do Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

Feliz, 14 de maio de 2018. 

 
h 

       Albano José Kunrath, 
       Prefeito Municipal de Feliz.g 

 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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PROJETO DE LEI N.º 040 / 2018.  

 
 
 
Concede o Título Honorífico de 
Cidadão Benemérito Felizense e dá 
outras providências. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

Art. 1º É concedido o título de “CIDADÃO BENEMÉRITO FELIZENSE” ao Senhor César 
Luiz Assmann, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Feliz. 

 Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias.  

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  
 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de _______ de 2018.  
 
 
 
 Albano José Kunrath. 
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PROJETO DE LEI Nº 041 / 2018.  

 

Concede o Título Honorífico de Cidadão 
Felizense e dá outras providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

Art. 1º É concedido o título de “CIDADÃO FELIZENSE” ao Senhor Lauro Weber, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de Feliz. 

 Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias.  

 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  
 Gabinete do Prefeito Municipal, em __ de _______ de 2018.  
 

 

Albano José Kunrath. 
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BIOGRAFIA 
 
CESAR LUIZ ASSMANN 
IDADE: 60 ANOS 
DATA DE NASCIMENTO: 08/03/1958 
 
Nascido na cidade de Feliz/RS, em 08 de março de 1958, Cesar Luiz Assmann, filho de 
Affonso Ivo Assmann e Erna Kunkel Assmann. 
Desde seu nascimento até os dias de hoje reside na Rua Julio de Castilhos, no bairro Matiel. 
Formado em Gestão Pública na Universidade de Caxias do Sul – UCS, no ano de 2007, 
Assmann frequentou o primário e ginásio nas escolas do Município de Feliz. No ensino médio 
frequentou a escola técnica no Município de São Sebastião do Caí, formando-se Técnico em 
Contabilidade. 
Com 16 anos foi trabalhar na empresa Sereno Glaeser e Nienow Ltda, sendo responsável pela 
parte de Escritório. A empresa atuava no ramo de distribuição de ração e granja de ovos. 
Em 1977 foi trabalhar na empresa Pluna Linhas Aéreas Ltda, atuando como Técnico Contábil. 
Cesar também teve passagem pelas empresas Reichert Calçados, Granja Nienow.  
Em janeiro de 1982 firmou sociedade junto à empresa Alisul Agropecuária – atual Supra – a 
qual atuava na comercialização e produção de ovos. No mesmo ano casou-se com Beatriz 
Edelweis Steiner, tendo dois filhos, Gabriel Affonso Assmann e Bruna Steiner Assmann. 
Atuou, também, como presidente do Juventus Esporte Clube, no biênio 1988 e 1989. E foi no 
ano de 89, que o clube felizense conquistou o seu maior título até hoje, o Campeonato 
Estadual de Amadores. Nunca deixou a ligação com o clube, assumindo diversas funções entre 
elas jogador e treinador do time. 
No ano de 1992, a bagagem adquirida nos empregos anteriores permitiu a a Assmann, montar 
seu próprio negocio: uma granja de ovos e transportadora de leite, a qual se localizava na 
localidade de Arroio Feliz, ficando até o ano de 1995, quando foi trabalhar na Agrosul 
Alimentos atuando como gerente comercial do frigorifico. 
A participação na vida política/publica iniciou em 1996, quando foi eleito vereador, atingindo 
8,34% dos válidos - 569 votos, mostrando a aprovação dos eleitores diante da ampla 
participação na comunidade felizense. 
Como vereador realizou um amplo trabalho nas comunidades felizenses, atuando na 
implantação dos telefones – central automática – atuou na busca por melhorias na rede elétrica 
de Alto Feliz, Arroio Feliz, Morro Grande, São Roque, intervindo e negociando com a CEEE, foi 
relator do Projeto de Lei do Fundo Próprio de Previdência, introduzindo mudanças significativas 
tais como calculo atuarial e pagamento do passivo atuarial, participou do fechamento da 
Antártica e da Parmalat, auxiliou na implantação do Círculo de Máquinas e demais 
associações, ajudou na criação e regularização do Esporte Clube América e Maringá, entre 
outras ações. 
Sua atuação como líder comunitário, o levou a concorrer no ano de 2004 ao cargo de Prefeito 
de Feliz. Eleito por dois mandatos seguidos, Cesar foi um dos protagonistas de uma mudança 
na cultura de gestão pública felizense, realizando ações e obras que ficaram e ficarão na 
história da cidade de Feliz. 
Após os dois mandatos de Prefeito, afastou-se da vida pública e novamente está atuando junto 
a iniciativa privada. 

 
 








