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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SEGUNDA 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, Luiz Egon Kremer, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA 
SEGUINTE ATA: Ata da 11ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 de maio de 2017 e Ata da 6ª Sessão 
Extraordinária, do dia 24 de maio de 2017. 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 86, que encaminha Projeto de Lei nº 71/2017; Mensagem nº 87, que 
encaminha Projeto de Lei nº 72/2017; Mensagem nº 88, que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
47/2017; Mensagem nº 89, que encaminha Projeto de Lei nº 73/2017; e Mensagem nº 90, que 
encaminha Projeto de Lei nº 74/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
Requerimento 12/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido de Providências 13/2017, de 
autoria do vereador Valdecir Kronitzky. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: no qual o vereador Jair Roberto Sehnem comentou que durante conversas 
com o Prefeito Municipal foi lhe adiantada a construção de uma nova creche na localidade de São 
Roque, junto a Escola Municipal. Comentou também que a localidade será também contemplada com 
uma nova ponte de acesso à Nova Caxias, que terá um custo aproximado de R$ 300 mil. Adiantou, 
ainda, que o projeto de construção de paradas será desengavetado e que o Poder Executivo deverá 
construir entre 16 e 17 paradas para atender a população. Por fim, comunicou que foi informado sobre a 
instalação de várias rotatórias em espaços já pré-determinados. O vereador Valdecir Kronitzky disse ser 
importante a colocação das rotatórias, mas sempre salientando a importância de não se inviabilizar o 
trafego de caminhões. O vereador Rafael Auler expôs que em relação às paradas de ônibus mesmo 
sendo um numero considerável, ainda, não se irá agradar a todos, pedindo paciência a quem não for 
atendido neste primeiro momento. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de 
Providências 13/2017, de autoria do vereador Valdecir Kronitzky. Após breve manifestação do autor, o 
projeto foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 45/2017, que “Reestrutura a 
Turma Volante Municipal do Programa de Integração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul e 
dá outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 69/2017, 

que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 912.989,72 (novecentos 
e doze mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) na Lei Orçamentária 
Anual – LOA de 2017”, 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 o vereador Jorge Zimmer comentou sobre os diversos problemas que 
surgiram no leito da RS 452, no trecho entre o Arroio Feliz e o Centro do Município, solicitando solução 
por parte do DAER. O vereador comentou também sobre alguns casos que tem sido apresentado pelo 
Plano Diretor e que estão necessitando de ajustes, pois estão trazendo dificuldades para determinados 
proprietários de áreas, que poderiam ser loteadas para área residenciais, mas que estão incluídas em 
zona industrial, o que inviabiliza alguns empreendimentos. Discorreu também dobre o Dia do Meio 
Ambiente e o retrocesso que tem ocorrido decorrentes de algumas decisões das grandes potências 
mundiais. O vereador Rafael Auler comentou que o novo Código de Obras adentrou a Casa e solicitou 
ao Presidente que se crie uma Comissão Especial para avaliar melhor este projeto. O vereador Jair 
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Roberto Sehnem falou sobre a reciclagem o valor do que para muitos é considerado “lixo”. Explicou que 
o valor de pets, papelões e plástico se reunidos, somente entre o que é produzido na comunidade 
felizense, gera um valor para as empresas de reciclagem que é superior ao que o Município destina 
para o Hospital Schlatter, num comparativo anual. O vereador Luiz Egon Kremer agradeceu a presença 
de todos na festa do Roncador. A vereadora Joseane Hahn solicitou maiores informações aos colegas, 
para as próximas semanas, a respeito do transporte estudantil para alunos do Ensino Médio. 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 Leonardo Mayrer 
 
    
Secretário Vereador Joseane Hahn  


