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

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

DEZESSETE. 

Aos vinte e oito 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 
SEGUNDA 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, abrindo o espaço para 
a TRIBUNA LIVRE, que foi utilizada pelo Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz, 
representadas pelo presidente Jhonny Barth, e pelo integrante Jeferson Schmitz. Em seguida, 
o Senhor Presidente reiniciou a Sessão e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a 
LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 21ª Sessão Ordinária realizada no dia 21 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 125, 
que encaminha Projeto de Lei nº 115/2017; Mensagem nº 126, que encaminha Projeto de Lei nº 
116/2017; Mensagem nº 127, que encaminha Projeto de Lei nº 117/2017; e Mensagem nº 128, que 

encaminha Projeto de Lei nº 118/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
Requerimento 23/2017, de autoria do vereador Rafael Auler; Emendas Aditivas, Modificativas e 
Supressivas ao Projeto de Lei 72/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael 
Auler destacou as melhorias que estão sendo realizadas em várias áreas do Município, 
destacando as reformas que estão sendo realizadas no Parque Municipal e na Ponte de Ferro, 
além dos investimentos em saúde, no montante de R$ 25 mil, que oportunizaram a 26 cidadãos 
felizenses a possibilidade de voltar a enxergar. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 23/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. No espaço da 
discussão, não houve manifestações. Votado foi aprovado por unanimidade. Emendas 
Aditivas, Modificativas e Supressivas ao Projeto de Lei 72/2017, de autoria do vereador Rafael 

Auler. Após breve discussão, foram levadas à votação, foram aprovadas por unanimidade. 
Projeto de Lei 72/2017, que “Aprova o Código de Obras do Município de Feliz e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão, 
com as emendas aditivas, modificativas e supressivas. Após breve discussão, foi levado a 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 111/2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar 01 (um) Fiscal de Obras em razão de excepcional interesse público, e dá 

outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da 
Comissão. Após breve discussão, foi levado a votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei 112/2017, que “Acrescenta um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Lei 

Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras providências”, tendo como relatora a vereadora 
Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi levado a votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 113/2017, que “Autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), na Lei 

Orçamentária Anual – LOA 2017”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
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favorável da Comissão. Após breve discussão, foi levado a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 114/2017, que “Institui Contribuição de Melhoria decorrente da 
execução da pavimentação asfáltica da Rua Leopoldo Hahn, no Município de Feliz e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger 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 fez questão 
de registrar que sempre foi favorável ao repasse de verbas de patrocínio ao Grupo de Danças, 
pois acredita na idoneidade da instituição, acreditando que as festas municipais não devem 
visar o lucro, mas sim para divulgar as coisas boas do Município, rendendo frutos futuros. 
Expôs que seria interessante existir uma cobrança ao grupo após a realização dos eventos e 
não trabalhar com a desconfiança antes do evento. O vereador Luiz Egon Kremer agradeceu a 
presença do grupo de danças à Casa Legislativa, para que se saiba o que realmente é dito 
pelos vereadores e não se fique informando através de terceiros, o que causa ruídos de 
informações. O vereador Junior Freiberger enalteceu a realização de eventos esportivos, como 
o Torneio de Vôlei, realizado em Escadinhas, e o Campeonato Municipal de Futebol, que teve 
início no último domingo. O vereador Jorge Zimmer destacou que o debate ocorrido no dia de 
hoje foi bastante construtivo, pois debateu-se muitos pontos, que as vezes não chega ao 
conhecimento da maior parte da comunidade. Disse que mesmo com todo o trabalho realizado 
pelo grupo, os questionamentos realizados pelos vereadores se tornam muito válidos, pois 
claream as questões que ficam sem respostas. O vereador Valdecir Kronitzky ressaltou que 
muitas informações trazidas pelos integrantes do grupo, trouxeram clareza a pontos que não 
foram encaminhados à Casa, quando da solicitação do patrocínio. Segundo o vereador, se logo 
isto tivesse sido feito, não teria gerado tantas dúvidas. O vereador Rafael Auler comentou que 
o Daer estará nos próximos dias regularizando as lombadas eletrônicas no acesso à cidade. 
Sobre o grupo de danças, mencionou que o mesmo está a frente do evento do Encontro de 
Cervejeiros Artesanais, pois preza pela manutenção da cultura alemã, que é um dos focos do 
grupo. Sobre eventos que valorizam frutas, como amora e moranguinho, acredita que 
entidades ligadas ao setor primário, como a Associação de Hortifrutigranjeiros, pelo 
conhecimento que agregam e possuem, deveriam se engajar na realização destas. A 
vereadora Joseane Hahn parabenizou a todos pelos debates e pelos trabalhos realizados na 
noite, mas reforçou a necessidade do trabalho em parceria, e não na divisão de um lado para 
um evento e de outro, para outro 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. 
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