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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TREZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a 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, Jorge Zimmer, Luiz Egon Kremer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou a 
Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 1ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 06 de março de 2017. Posta a Ata em votação foi aprovada por todos. Após, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedido de Providências 03/2017, de autoria da 
vereadora Joseane Hahn; Pedido de Providências 04/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Rafael Auler comentou a campanha que está sendo realizada através do Facebook da 
Prefeitura Municipal sobre a coleta e separação de lixo orgânico e lixo seco, conclamando a 
comunidade para se engajar nesta campanha para a correta destinação dos resíduos. Passamos 
então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse 
a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 03/2017, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn. Colocado em discussão, a autora explicou que a obra do asfalto da RS 843 foi uma 
conquista de muitos anos tanto para moradores de Feliz, quanto para moradores de Linha Nova, 
porém pouco tempo após a obra ser entregue a mesma já apresenta diversos problemas, tanto no 
asfalto, quanto no acostamento, visto que não há espaço para o tráfego de pedestres e ciclistas, 
bem como as roçadas estão prejudicadas com a colocação de guard rail. O vereador Luiz Egon 
Kremer classificou como incompetente o trabalho entregue na via, avaliando que certamente os 
engenheiros responsáveis pela obra sequer vieram avaliar o local para averiguar o modo com que o 
via deveria ser feita. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providências 04/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Colocado em discussão, o autor 
disse que atendeu ao chamado de moradores da localidade de Escadinhas para que fosse 
averiguar o estado calamitoso da caixa da água que abastece a localidade. Comentou que tirou 
fotos e as anexou ao Pedido de Providências para que os colegas possam ter ciência do estado da 
mesma. Quer o vereador que a Vigilância Sanitária faça a fiscalização da caixa da água para que 
se previna a possibilidade de algum risco à saúde pública. O vereador Luiz Egon Kremer comentou 
que a três anos está solicitando esta manutenção, explicando que inclusive já foi baixado o nível da 
boia, para que a água não transbordasse. Comentou, ainda, que visitou a Corsan e a estatal se 
comprometeu a substituir a caixa da água, mas que não há uma previsão para a execução da troca. 
O vereador Clovis Freiberger Junior comentou normativa do Ministério da Saúde que exige que o 
nível de qualidade atenda uma série de parâmetros mensais e conforme dados apresentados no 
site da Corsan consta que a referida caixa atende estes parâmetros, o que o preocupa quando vê 
as fotos apresentadas pelo colega e sabendo que a reivindicação é antiga por parte da 
comunidade, dizendo ser cabível, inclusive, uma ação civil pública solicitando um estudo sobre a 
qualidade da água em todo o Município. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Luiz Egon Kremer reclamou a falta de 
presença dos vereadores, com ênfase ao Presidente da Casa, em evento realizado em 
Comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Destacou que todos os municípios tinham mais de 
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quatro representantes, com exceção de Feliz que somente tinha um representante. Pediu mais 
respeito com a comunidade que cobrou a presença dos seus representantes neste tipo de evento. 
O vereador Rafael Auler comentou que há uma Comissão Representativa da Câmara e que o 
colega faz parte da mesma, acreditando o vereador que Luiz Egon Kremer fez um grande trabalho 
representativo da Casa no evento. 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  


