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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezenove horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA sessão 
ordinária da 15ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e 
Secretariada pela Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Junior 
Freiberger, Jair Roberto Sehnem, Luiz Egon Kremer, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, 
Rafael Auler e Valdecir Kronitzky. 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 20ª Sessão Ordinária realizada no dia 14 
de agosto 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 121, que encaminha Projeto de Lei nº 111/2017; Mensagem nº 122, que 
encaminha Projeto de Lei nº 112/2017; Mensagem nº 123, que encaminha Projeto de Lei nº 

113/2017; e Mensagem nº 124, que encaminha Projeto de Lei nº 114/2017; EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 22/2017, de autoria do vereador 
Junior Freiberger; Projeto de Lei 110/2017, de autoria da Mesa Diretora. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Luiz 
Egon Kremer teceu comentários sobre o Encontro dos Cervejeiros e as benesses ofertadas 
pelo Município para a realização do evento. Realizou comparações sobre outros eventos 
realizados no Município, como as atividades esportivas, que recebem valores módicos e 
movimentam grande número de pessoas da comunidade. Disse ser um grande evento que 
divulga em muito o Município, mas não concorda com o valor de R$ 50 mil, pois acha que é um 
valor muito alto. O vereador Rafael Auler comentou sobre a realização do cadastro para o 
Transporte Estudantil. Comentou também sobre o Encontro dos Cervejeiros e convidou o 
colega Luiz Egon Kremer para participar das reuniões e organização do evento, pois desta 
forma não terá surpresas sobre os valores que são necessários para a realização do Encontro. 
Pediu para que o colega de nome às pessoas que supostamente estariam recebendo 
vantagens frente à realização dos eventos, como fora por ele comentado. O vereador Jorge 
Zimmer utilizou a tribuna para alertar aos colegas sobre o reposicionamento do Governo 
Federal frente aos Institutos Federais, o que pode trazer sérias consequências ao educandário 
instalado na cidade de Feliz. Destacou a importância, a qualidade e a estrutura do IFRS, para 
toda a região do Vale do Caí, que possibilita aos estudantes que evitem precisar se deslocar 
para outros centros para buscar graduação. Elencou a série de benefícios que a existência do 
IFRS traz para o Município e para a economia local. Expôs que o Governo Federal tem cortado 
verbas anuais para subsidiar este trabalho e suplicou aos colegas que se engajem na 
valorização e luta pela manutenção do IFRS, pois se isto não acontecer de imediato, em breve 
a instituição poderá deixar de existir. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 22/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Votado foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
110/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 2.818, de 18 de setembro de 2013, que Dispõe sobre a 
concessão de Vale-Alimentação aos servidores da Câmara Municipal De Vereadores de Feliz-
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RS”, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. Após 
breve discussão, foi levado a votação, sendo aprovado por unanimidade. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem tomou como base a 
explanação do colega Jorge Zimmer, e lamentou o fato dos deputados quererem aprovar o 
Fundo Partidário com valores de mais de R$ 3,6 bilhões. Expôs que não irá mais trabalhar para 
nenhum deputado, pois nenhum está mais trabalhando pelo o que é melhor para a população. 
Comentou que seguiu sua rotina de visitas às casas de eleitores, anotando as necessidades, 
que foram encaminhados ao Prefeito Municipal. O vereador Luiz Egon Kremer colocou-se a 
disposição do colega Jorge Zimmer no que for necessário para cobrar sobre a manutenção do 
IFRS. Pediu ao colega Rafael Auler para que se ofenda com suas cobranças, expondo que não 
é porque o Município se encontra em boas condições que pode liberar dinheiro de qualquer 
forma, pois há muitas coisas importantes ainda para serem atendidas. O vereador Junior 
Freiberger comentou sobre o histórico do Encontro dos Cervejeiros Artesanais, destacando sua 
importância na manutenção da cultura e tradição regional, e explicando o porquê de achar 
necessário o dispêndio de valores da Municipalidade para a realização de eventos, bem como 
destaca que no futuro este evento possa trazer um retorno muito grande à cidade. Enalteceu a 
dedicação e engajamento do Grupo de Danças para que o evento tenha êxito. A vereadora 
Joseane Hahn comentou sobre a necessidade de se reinventar os eventos do Município, 
destacando a Fenamor, para que a mesma volte a ser grande. Pediu uma atenção especial aos 
estudantes do Ensino Médio e do Instituto Federal para que os mesmos também sejam 
atendidos pelo Passe Livre. Por fim parabenizou o Clube de Mães do Centro e a comunidade 
de São Roque pelos excelentes eventos realizados no último final de semana.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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