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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA TERCEIRA 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 Senhor Presidente reiniciou 
a Sessão e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: 
Ata da 22ª Sessão Ordinária realizada no dia 28 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 129, que encaminha Projeto de 
Lei nº 119/2017; Mensagem nº 130, que encaminha Projeto de Lei nº 120/2017; Mensagem nº 131, 
que encaminha Projeto de Lei nº 121/2017; e Mensagem nº 133, que encaminha Projeto de Lei nº 

122/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 24/2017, de 
autoria do vereador Rafael Auler; Projeto de Resolução 02/2017, de autoria do vereador Rafael 
Auler; Pedido de Providências 17/2017, de autoria do vereador Valdecir Kronitzky; e Pedido de 
Providências 18/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. DEMAIS EXPEDIENTES: 
Convite do Círculo de Máquinas. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger comentou sobre o novo Código 
Tributário do Município de Feliz, que adentrou à Casa para tramitar e ser avaliado pelos 
colegas. Explicou que o mesmo entra em regime de urgência, visando a aprovação ou rejeição 
do mesmo até o final do mês de setembro, para que em caso de aprovação possa ser aplicado 
já no próximo exercício financeiro. O vereador Rafael Auler também comentou o projeto, 
lembrando que já houve uma reunião anterior realizada entre os vereadores e o secretário 
municipal de Fazenda. Colocou-se favorável ao pedido do colega Valdecir sobre a infestação 
do borrachudo e adiantou que dentro desta semana a Administração iniciará a aplicação de 
produtos para o combate ao inseto. O vereador Jorge Zimmer comentou que levou adiante as 
suas preocupações com relação ao ensino público, tendo conversado com o prefeito municipal 
que também é presidente da Amvarc e com jornais da região que já estão produzindo matérias 
visando alertar a comunidade sobre a situação do IFRS. O vereador comentou também que, 
em contato com o senador Paim, recebeu diversos pontos que estão sendo apontados pela 
investigação que está sendo realizada pela CPI da Previdência. Cite uma série de benesses 
que foram dadas aos grandes bancos e empresas que fizeram com que a arrecadação tenha 
tido um déficit bastante significativo. Lamentou o fato de a grande imprensa não trazer estes 
pontos para conhecimento da população, focando em outros, menos significativos. Passamos, 
então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 24/2017, de autoria do 
vereador Rafael Auler. No espaço da discussão, não houve manifestações. Votado foi 
aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 17/2017, de autoria do vereador Valdecir 

Kronitzky. No espaço da discussão, não houve manifestações. Votado foi aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providências 18/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
115/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 2.035, de 19 de junho de 2007, que autoriza o Poder 
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Executivo a alienar imóveis de sua propriedade e dá outras providências”, tendo como relatora a 
vereadora Joseane Hahn 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 116/2017, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.868, de 30 

de dezembro de 2005, 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 119/2017, que “Autoriza a concessão de patrocínio à 
Associação Cultural e Esportiva Feliz, autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, na Lei 
Orçamentária Anual de 2017, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da 
Comissão. No espaço da discussão, o vereador Luiz Egon Kremer enalteceu a presença do 
presidente da SOCEF, que veio até a Casa explicar os custos para a realização do evento, 
mostrando onde serão investidos os valores, o que dá segurança aos vereadores na aprovação 
do mesmo. O vereador Rafael Auler explicou que intenção inicial da Administração era de que 
as atuais soberanas representassem o Município por mais um ano, porém devido a uma série 
de compromissos as mesmas não conseguirão fazê-lo. Desta forma, será necessária a 
realização da nova escolha. Levado a votação, foi aprovado por unanimidade. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem pediu para que as sessões 
não mudem de horário, pois facilita o acesso da comunidade às sessões. O vereador Luiz Egon 
Kremer convidou a todos para a festa da Comunidade de Roncador a se realizar no próximo 
domingo. O vereador Marcelo Muller convidou a todos para a tradicional FishFest a se realizar 
no sábado vindouro. A vereadora Joseane Hahn relembrou a entrega de faixas realizadas em 
festividade realizada pelo CTG Rancho Feliz, parabenizando aos jovens peões e prendas pelo 
esforço na manutenção da cultura tradicionalista. 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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