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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FELIZ REALIZADA EM TREZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Jair Roberto Sehnem, Joseane 
Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael 
Auler. 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 9ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 06 de maio de 2019. 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 63, que encaminha projeto de lei 
nº 60/2019; Mensagem nº 64, que encaminha projeto de lei nº 61 e 63/2019; Mensagem nº 65, que 
encaminha projeto de lei nº 62/2019; e Mensagem nº 66, que encaminha projeto de lei nº 64/2019; 
EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento 11/2019, de autoria do vereador Jorge Zimmer; 
e Pedido de Providências 06/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Jorge Zimmer 
trouxe detalhes de reunião realizada entre alguns vereadores, o Prefeito Municipal e as 
comunidades de Picada Cará e São Roque no que tange a mudanças na faixa de domínio do 
DAER na RS 843, que restringe as construções e alterações em inúmeras propriedades que ficam 
às margens da referida rodovia, trazendo problemas aos proprietários. Comentou que a população 
se mobilizou realizando abaixo assinado e buscou os seus representantes para solucionar algo que 
incomoda os moradores das duas comunidades. Comentou, ainda, sobre a retirada do prédio da 
antiga rodoviária, que trouxe um aspecto diferente à margem do Rio Caí. Contudo, preocupasse 
com futuras enchentes que poderão trazer problemas, sugerindo obras que diminuam estes 
impactos naturais. O vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre o protocolo para adequação 
de várias áreas particulares do Bom Fim Alto. O vereador Rafael Auler tem comentado sobre os 
diversos canteiros de obras que tem sido vistos pela cidade no que tange a realização de 
calçamentos e calçadas em vários pontos do Município e parabenizou o Poder Executivo pelo 
trabalho de notificação que tem sido feito junto aos proprietários de calçadas que não estão 
adequadas ao transito de pedestres. Comentou também sobre questões técnicas do trecho 
marginal ao Rio Caí e de melhorias a serem feitas, complementando as palavras do colega Jorge 
Zimmer. O vereador Leonardo Mayrer comentou sobre a doação feita ao Município da área onde 
hoje está instalada a Associação Esportiva Esperança. Comentou sobre o histórico da área que 
agora passa a ser de posse do Munícipio e de imediato já solicitou que sejam realizadas melhorias 
no alambrado e na casamata que foram derrubados, pois ofereciam risco de queda. Explicou que 
em seu Pedido de Providências explicas estas motivações. Passamos então para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 11/2019, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Colocado em 
discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido 
de Providências 06/2019, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em discussão não 
houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 55 e 
56/2019, que “Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 55.288,80 (cinquenta e cinco 
mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019.” 
e “Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 43.912,81 (quarenta e três mil, 
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novecentos e doze reais e oitenta e um centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019”, 

tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 59/2019, que 
“Concede remissão e anistia de débitos e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e 
aprovado por todos vereadores, com exceção do vereador Leonardo Mayrer, que se absteve da 
votação. Projeto de Lei 60/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem móvel do 
Município de Feliz para a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 61 e 
63/2019, que “Concede o Título Honorífico de Cidadão Benemérito Felizense e dá outras 
providências” e “Concede o Título Honorífico de Cidadão Felizense e dá outras providências”,f 

tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre o Baile de Kerb na Associação 
de Picada Cará, que teve grande êxito. O vereador Rafael Auler comentou sobre a doação da área 
do particular à Municipalidade, que logo em breve deverá concedê-la à Associação Esportiva 
Esperança. Reforçou que este tipo de responsabilidade ainda recaí sobre a municipalidade em 
várias outras praças de clubes, onde por vezes não tem nenhum tipo de opinião ao 
posicionamento. O vereador Valdecir Kronitzky agradeceu que a sua reclamação da semana 
passada foi de pronto atendida pela Administração Municipal, com a instalação de iluminação 
pública em local reclamado. O Presidente Luiz Egon Kremer parabenizou a organização da 
festividade em Picada Cará, onde segundo ele foi muito bem atendido. Por fim, ocorreu o sorteio 
das localidades que receberão as sessões itinerantes ao longo de 2019: foram sorteadas as 
localidades de Arroio Feliz, São Roque e Vale do Hermes. 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  


