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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a PRIMEIRA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e Secretariada pela 
Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Clóvis Freiberger Junior, Jair 
Roberto Sehnem, Jorge Zimmer, Luiz Egon Kremer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou a 
Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 1ª Sessão 
Extraordinária realizada no dia 19 de janeiro de 2017; Ata da 2ª Sessão Extraordinária realizada no 
dia 31 de janeiro de 2017; Ata da 3ª Sessão Extraordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 
2017; Ata da 4ª Sessão Extraordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2017; e Ata da 5ª Sessão 
Extraordinária realizada no dia 02 de março de 2017. Postas as atas em discussão não houve 
manifestações. Postas as Atas em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 
02, que encaminha o veto ao projeto de lei nº 55/2016; Mensagem nº 03; Mensagem nº 46, que 
encaminha projeto de lei nº 38/2017; Mensagem nº 47, que encaminha projeto de lei nº 39/2017; 
Mensagem nº 48, que encaminha projeto de lei nº 40/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Indicação nº 01/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer; Pedido de 
Providências 01/2017, de autoria de todos os vereadores; Pedido de Providências 02/2017, de 
autoria da vereadora Joseane Hahn; e Projetos de Lei nº 35/2017 e 36/2017. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Ofício 03/2017 do Conselho Tutelar de Feliz; Convite para o Encontro do Dia 
Internacional da Mulher; Convite da Acisfe; e Requerimento do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer discorreu sobre a situação política nacional e os 
problemas apresentados pelo sistema político eleitoral atual. Acrescentou ainda a relação entre os 
poderes, onde o Judiciário por vezes ultrapassa as suas atribuições invadindo áreas que são do 
Legislativo. O edil falou também sobre a proposta de mudanças na Previdência Social, que, em sua 
opinião, serão uma catástrofe atingindo em cheio a população trabalhadora brasileira, com vistas a 
favorecer as previdências privadas e os grandes bancos. Por fim, parabenizou o trabalho do Poder 
Executivo em busca de soluções junto à RS 452. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Indicação 01/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Colocado em discussão, o 
autor explicou o seu pedido, tendo em vista a cobrança de taxas de alvarás de entidades e 
associações do Município, onde solicitou a criação de um projeto de lei que vise a isenção deste 
tipo de cobrança. O vereador Luiz Egon Kremer colocou-se favorável ao pedido do colega e 
ponderou que há uma grande dificuldade para as associações e entidades se manterem e qualquer 
cobrança a mais praticamente inviabiliza todo o trabalho de uma comunidade. O vereador Rafael 
Auler comentou que os serviços das entidades normalmente são realizados de maneira voluntária e 
que não concorda com a retirada de valores dos cofres das entidades. Adiantou que o Poder 
Executivo já vem trabalhando em uma proposta para alterar esta cobrança, isentando as mesmas a 
partir deste ano. O vereador Clovis Freiberger Junior comentou que vivenciou diretamente a relação 
entre a comunidade e esta cobrança, pois atuava como secretário municipal. Disse que o Município 
foi surpreendido com esta cobrança no ano de 2016, não podendo isentar as cobranças por se 
tratar de ano eleitoral. Reforçou que o Município já está se mobilizando para evitar este tipo de 
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cobrança neste ano. A vereadora Joseane Hahn mostrou preocupação com as taxas que já foram 
enviadas às entidades e estão com vencimento já para o mês de março, bem como as mesmas 
devem agir para não terem problemas futuros. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providências 01/2017, de autoria de todos os vereadores. Colocado em 
discussão, o vereador Rafael Auler solicitou que além do pedido, que o setor pessoal da 
Administração Municipal busque realizar uma revisão, sobre quais os Agentes de Saúde que 
realmente se enquadram em atividade insalubre. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providências 02/2017, de autoria de da vereadora Joseane Hahn. 
Colocado em discussão, a autora explicou que solicita a pavimentação da Rua Princesa Isabel, que 
tornou-se a principal via de acesso ao Instituto Federal. Sugeriu a aplicação do programa de 
pavimentação comunitária no local, com apoio dos moradores. O vereador Jair Roberto Sehnem 
comentou que já um acordo prévio entre a Administração e os proprietários dos terrenos, sendo 
que o projeto prevê a pavimentação de todas as ruas próximas. O vereador Clovis Freiberger Junior 
explicou que atualmente a pavimentação é a maior reivindicação da comunidade felizense, porém 
há de se respeitar a ordem dos protocolos, bem como se atentar para disponibilidade de recursos 
próprios e o encaminhamento de emendas federais, pois os recursos são parcos. Expôs que há 
uma emenda federal de origem do PDT, no qual se destina verba para arrumar ruas que já 
possuem calçamento, sugerindo que a colega atue junto ao representante do partido para tentar 
alterar o pedido para que se atendam as ruas que ainda não receberam calçamento. O vereador 
Jorge Zimmer explicou que o calçamento das referidas ruas é de suma importância não só para 
que se utiliza do Instituto Federal, mas para a comunidade felizense como um todo. Pediu uma 
atenção especial ao pedido da colega, pois dando-se preferência a somente esta rua a execução 
se torna mais fácil, visto que o valor a ser empenhado é menor. Colocado em votação, foi aprovado 
por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jorge Zimmer 
comentou sobre a reunião realizada junto a comunidade do Roncador e sobre o fechamento das 
escolas rurais, que tem atingido o país como um todo. Ressaltou a importância destas escolas para 
as suas comunidades, não só como educandário, mas como local de congregação social. O 
vereador Jair Roberto Sehnem disse estar realizando um sonho ao ser designado pela comunidade 
para ser vereador. Afirmou que irá se esforçar de todas as formas para não decepcionar seus 522 
eleitores, aos quais agradeceu os votos. O vereador Luiz Egon Kremer desejou um bom trabalho a 
todos os colegas nos próximos quatro anos. Sobre a reunião no Roncador, falou que a mesma 
gerou alguma polêmica, mas considerou saudável, pois pessoas estão se unindo e buscando 
mostrar as suas posições. Enalteceu os políticos que se posicionaram, mostraram a cara e se 
colocaram a disposição da comunidade. O vereador Marcelo Antonio Muller convidou para a todos 
para o tradicional Porco no Rolete e para a Reunião Dançante na Associação Esperança. O 
vereador Clovis Freiberger Junior agradeceu os votos recebidos e comentou que a pluralidade de 
ideias se mostrou presente já nas cinco sessões extraordinárias, mas que todos os pontos de vista 
apontaram para o bem comum de Feliz. A vereadora Joseane Hahn também conclamou aos 
colegas para buscarem sempre o melhor para a cidade de Feliz. Desejou a todas as Mulheres um 
excelente dia em comemoração no próximo dia 8 de março. 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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