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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos doze 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 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 05 de junho de 2017. Posta a Ata 
em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 93, que encaminha Projeto de 
Lei nº 76/2017; Mensagem nº 94, que encaminha Projeto de Lei nº 77/2017; Mensagem nº 95, que 
encaminha Projeto de Lei nº 78/2017; Mensagem nº 96, que encaminha Projeto de Lei nº 79/2017; 
e Mensagem nº 97, que encaminha Projeto de Lei nº 80/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO 
PELOS VEREADORES: Requerimento 13/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: no qual o vereador Jair 
Roberto Sehnem pediu para que na próxima sessão se dê atenção ao Projeto que solicita a 
cedencia de um funcionário para a Delegacia de Polícia. Comentou também que foi visitar várias 
localidades do Município, passando por residências e conversando com a população. Passou que 
em conversa com o prefeito municipal encaminhou todos os pedidos e solicitações outras 
demandas serão entregues posteriormente. O vereador Junior Freiberger comentou sobre a 
importância que tem sido dada ao esporte dentro do Município, destacando as atividades que estão 
sendo desenvolvidas e os aportes que estão sendo destinados para a realização destes. Passamos 
então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 13/2017, de autoria do vereador 
Rafael Auler. Após breve manifestação do autor, o projeto foi levado a votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 71/2017, que “Altera as Leis Municipais nº 1.868, de 30 de 
dezembro de 2005, nº 2.940, de 15 de outubro de 2014, e nº 3.161, de 05 de julho de 2016”, 
tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 74/2017, que 
“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na 
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017”, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn 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 que o deputado Álvaro Boessio contatou com ele para reforçar que iria se engajar na 
busca por melhorias nas rodovias estaduais que cortam a cidade. Disse que num primeiro momento 
não notou que algo fora pedido junto a Secretaria de Obras do Estado e reinterou a necessidade 
junto ao deputado nesta semana. Trouxe a discussão, ainda, que lhe foram solicitadas melhorias na 
Escola Albino Zimmermann e que as repassou ao prefeito municipal. Contudo, foi informado que 
somente para a adequação do PPCI, o custo será superior a R$ 100 mil. Por ser uma obra antiga e 
atender somente 14 crianças, haverá uma reavaliação sobre a utilização e readequação deste 
prédio. O vereador Jorge Zimmer comentou que a Câmara de Vereadores recebeu através de seu 
site o pedido da população para que seja criado um acostamento no acesso da RS 452 à Rua 
Mathias Simon. Disse que se deslocou até o ponto e realmente é preocupante o que acontece por 
lá. Pediu o engajamento de todos para que em breve seja realizada a solução do problema. Nada 
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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  


