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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZESETE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas 
dependências da Associação Cultural e Recreativa Juvenil, na localidade de São Roque, realizou-
se a DÉCIMA SEXTA 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 15ª Sessão Ordinária realizada no dia 17 
de junho 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 82, que encaminha projeto de lei nº 77/2019; 
Mensagem nº 83. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Requerimento 13/2019, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite da ACISFE; Convite para 
a Abertura do Campeonato Municipal de Bolão. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para a TRIBUNA LIVRE: Neste expediente fizeram uso da palavra o senhor Anderson Krindges, 
que solicitou esclarecimentos a respeito do processo licitatório para aquisição de móveis para a 
cozinha da Escola Conego Alberto Schwade, onde segundo o cidadão houve parcelamento da 
compra utilizando valores dos CPM’s, sem a consulta aos presidentes; o senhor André Luis Werner, 
que, como presidente da Associação Juvenil, pediu uma maior atenção dos gestores do Município 
às Associações e, em especial, às escolinhas de futebol, que executam um trabalho social muito 
importante, porém enfrentam dificuldades financeiras para compra de equipamentos e pagamento 
de professores; já Jeferson Ludwig ressaltou a necessidade dos moradores da parte da Sobra, que 
a anos clamam pela pavimentação do trecho que tem um transito pesado de caminhões de 
transporte da produção primária. Em seguida passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: o 
vereador Leonardo Mayrer comentou que buscará informações referentes ao exposto por Anderson 
Krindges e lembrou do funcionamento de repasses, por parte do Governo do Estado, através do 
FUNDERGS. Rememorou que para requerer estes repasses, necessário se faz a inscrição de 
projetos por parte da Associação. Solidarizou-se com os colegas que integram a Comissão que 
busca modificar a atual faixa de domínio da VRS 843. A vereadora Joseane Hahn destacou a 
pujança da localidade como um todo, pedindo que os investimentos também sejam direcionados à 
ele. Lembrou que o bairro possui Posto de Saúde, Escola de Ensino Fundamental e Escola de 
Educação Infantil. Referente a esta última, recordou sobre as reuniões para a definição do local de 
construção da nova sede e lamentou o fato de a comunidade não ter sido ouvida durante o 
processo. Abordou também a questão da aquisição de móveis para a nova escola, visto que 
nenhuma empresa da localidade fora procurada para dar orçamento referente a compra. Comentou 
que procurou o prefeito para tratar do assunto, o qual a respondeu que possivelmente o 
responsável pelo setor de compras não o fez por desconhecimento da existência de empresas 
deste ramo na localidade, o que a vereadora diz ser o cúmulo, uma vez que para a cobrança de 
impostos estas mesmas empresas sempre são lembradas. Explanou, ainda, sobre a solicitação de 
ampliação e elevação da ponte de ligação com a localidade de Nova Caxias. Pontuou, também, 
que tem trabalhado incansavelmente na busca de verbas para a pavimentação da Rua da Sobra e 
conclamou os colegas na busca por verbas e recursos para tal, visto que o mesmo se encontra 
cadastrado junto aos convênios do Governo Federal. Disse ser sabedora dos diversos problemas 
enfrentados pelo Governo Estadual, mas que não cessará seu trabalho na busca por melhorias a 
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VRS 843 e outros trechos da localidade. O vereador Junior Freiberger trouxe ao debate as 
inúmeras melhorias e implantação de serviços que aproximaram a Câmara de Vereadores e a 
comunidade, no ano em que esteve na presidência da Casa, destacando as transmissões online e 
as sessões itinerantes, como a realizada nesta ocasião. Destacou também o site da Câmara de 
Vereadores que atingiu nota máxima em transparência, conforme estudo do TCE. Discorreu 
também sobre as Associações e Sociedades e sobre as dificuldades atuais enfrentadas por estas 
entidades, visto que os tempos mudaram e o que sustentava a existência destas, não se 
enquadram mais na realidade atual. Explicou formas e intenções da Administração Municipal para 
repassar equipamentos esportivos para as escolinhas. Fez, ainda, um levantamento histórico da 
VRS 843 e as mudanças ocorridas ao longo dos anos, o porque da estadualização e as 
consequências, que hoje são enfrentadas pela comunidade. O vereador Jair Roberto Sehnem 
comentou da importância da localidade de São Roque, bem como a Escola Fundamental, onde 
seus filhos estudam. Destacou o investimento na ponte de Nova Caxias e a nova creche e pediu 
um pouco de paciência a comunidade da Rua da Sobra, pois não há dinheiro suficiente para 
atender a todos de uma única vez, se fazendo necessário seguir um planejamento. O vereador 
Jorge Zimmer conclamou os colegas para que se faça um Requerimento solicitando que o Poder 
Executivo encaminhe informações a respeito do que foi trazido à Tribuna Livre quanto a aquisição 
de móveis da nova escola. Detalhou também o trabalho realizado pela comunidade do São Roque, 
quando a diminuição da faixa de domínio, onde um abaixo-assinado, com quase 300 assinaturas, 
foi repassado a Administração para que busque demonstrar junto ao DAER o descontentamento da 
comunidade. Comentou também sobre a solicitação feita em conjunto com as Câmaras de 
Vereadores da região e a Brigada Militar na qual se pede o reforço do efetivo policial, sendo que o 
documento foi entregue por ele e pelo presidente da Casa, Luiz Egon Kremer, ao vice-governador 
do Estado. Convidou a todos, ainda, para a Audiência Pública a se realizar na quarta-feira seguinte 
na Câmara de Vereadores e que discutirá a Segurança Pública no Município. O vereador Luiz Egon 
Kremer comentou sobre as dificuldades de funcionamento da telefonia celular, relembrando o 
trabalho realizado a quatro anos, que mesmo após muito esforço não surtiu efeito, devido as 
dificuldades enfrentadas pela empresa responsável. 
 
 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 13/2019, de autoria do vereador 
Junior Freiberger. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 75/2019, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
3.317, de 29.09.17, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e 
parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, o relator explicou que o assunto em voga 
tem sido bastante discutido na Casa Legislativa, sendo desta forma atendido pelo Poder Executivo. 
Em seguida, o vereador Junior Freiberger pontuou algumas modificações que estão sendo 
propostas, contudo, em alguns pontos acredita que devam existir algumas emendas para o correto 
atendimento do que a comunidade solicita. Com isto, o vereador solicitou vistas ao projeto para um 
debate maior e apresentação de emendas. Projeto de Lei 76/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 
952, de 28 de maio de 1993, que institui o Conselho Municipal de Saúde, revogando e 
substituindo o criado pela Lei Municipal nº 892/92, de 17 de dezembro de 1992”, tendo como 
relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após a explicação do relator, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 77/2019, que “Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na Lei 
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Orçamentária Anual – LOA de 2019 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o mesmo foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, na qual a 
vereadora Joseane Hahn retornou ao assunto do projeto de pavimentação da rua da Sobra e pediu 
novamente o engajamento dos vereadores na busca de tornar realidade esta obra. Convidou a 
comunidade que também vá ao Centro da cidade para acompanhar as sessões junto a Câmara 
Municipal de Vereadores. O vereador Junior Freiberger comentou que atualmente existem mais de 
30 projetos cadastrados pelo Município junto ao Governo Federal. Explicou a forma de 
funcionamento da contemplação dos projetos por parte da União e os procedimentos posteriores a 
serem realizados para o efetivo envio de verbas para os municípios. O vereador Jair Roberto 
Sehnem enalteceu mais uma vez a realização das sessões itinerantes e a proximidade que elas 
trazem do cidadão aos vereadores. Reforçou o convite para que a população retribua a visita nas 
sessões ordinárias. Sobre as diversas obras solicitadas, diz que trabalhará para que todas se 
tornem realidade. O Presidente Luiz Egon Kremer comentou sobre a implantação da Associação de 
Moradores da localidade de Roncador, que reuniu mais de 120 pessoas, destacando a força de 
toda a comunidade, sendo que desta forma há uma maior representatividade na cobrança das 
exigências junto aos órgãos públicos. 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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