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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte 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 PRIMEIRA 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 e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE 
ATA: Ata da 10ª Sessão Ordinária realizada no dia 06 de abril 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 67; Mensagem nº 68, que encaminha projeto de lei nº 65/2019; Mensagem nº 69, que 
encaminha projeto de lei nº 66/2019; EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 04/2019, de 
autoria de todos os vereadores. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger discorreu sobre os inúmeros eventos que 
integram o Mês de Aniversário do Município, como o Feliz em Festa, Passeio Ciclístico, 
Campeonato Municipal de Futsal e o Lançamento do Projeto Políticos do Futuro. Teceu, também, 
comentários a respeitos dos constantes arrombamentos que estão sendo registrados na cidade e a 
impressão de falta de segurança que atinge a comunidade. Sobre a realização da obra de 
asfaltamento do Morro das Batatas e parte do Vale do Lobo, disse que muitos dos tramites do 
projeto já foram transcorridos, sendo que agora o mesmo encontra-se na fase de publicação de 
edital para contratação de empresas. Por fim, respondeu sobre os dois projetos de coberturas das 
quadras esportivas do Loteamento Popular e da Escola do Roncador, que as mesmas encontram-
se totalmente licitadas, faltando a liberação das verbas por parte dos deputados que encaminharam 
as emendas das referidas obras. O vereador Jair Roberto Sehnem teceu comentários sobre a falta 
de justiça que atinge o país como um todo, pois quando ocorrem as prisões por parte da Policia 
Civil ou Brigada Militar, em pouco tempo, já se encaminha a liberação dos mesmos por parte do 
Poder Judiciário. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Indicação 04/2019, de 
autoria de todos. No espaço das discussões o vereador Rafael Auler explicou que a Indicação vem 
da comunidade, através do aplicativo da Câmara de Vereadores, mostrando a importância do 
mesmo, para que a comunidade possa se manifestar e encaminhar suas sugestões e anseios. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 62/2019, que “Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2019”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn 
parabenizou o Clube de Mães pelo excelente evento promovido no último sábado. Reforçou que há 
um trabalho grande sendo realizado quanto a busca de soluções para a VRS 843 e enquanto não 
ocorrem estas melhorias, acidentes são registrados, como ocorreu no último sábado. O vereador 
Jorge Zimmer expôs que é necessário retomar a pressão junto ao DAER, no que tange a resolução 
dos problemas da rodovia VRS 843. Disse que há uma série de propostas sendo apresentadas, 
através da boa vontade da comunidade do São Roque, onde cada proprietário da testada para a 
rodovia se torne o responsável por cuidar desta área, realizando a limpeza do mesmo e em casos 
de áreas muito grandes que se façam mutirões. Disse que não é o ideal, mas que é uma forma de 
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minimizar um dos problemas que é o mato alto, que tira a visibilidade dos motoristas. Reforçou que 
se faça uma nova pressão junto ao órgão, notificando e se necessário que se entre por via judicial 
para que o órgão cumpra com suas obrigações. 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  


