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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos onze 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 QUARTA 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 23ª Sessão Ordinária realizada no dia 04 de setembro 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 132; Mensagem nº 134; 

Mensagem nº 135, que encaminha Projeto de Lei nº 123/2017. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite 
para o Canta Rio Grande. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael Auler se solidarizou às famílias do Grupo de Danças do 
Espírito Santo, que sofreu um acidente no retorno de uma apresentação em Juiz de Fora, 
tendo vitimado 11 pessoas. Comentou também sofre o Desfile Cívico que novamente 
movimentou a comunidade felizense, em demonstração de atos de civismo, que atingiram 
todas as idades. O vereador Jorge Zimmer comentou matéria jornalística que trata do 
crescimento da densidade populacional na região do Vale do Caí, entre os anos de 2002 e 
2016, os fatores motivadores do aumento da população de cada cidade e as necessidades de 
investimento em infraestrutura e planejamento territorial. Não havendo proposições na ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Luiz 
Egon Krermer valorizou o desfile de 7 de setembro e os esforços realizados pelas entidades 
para se fazerem bem representadas. Comentou, ainda, sobre evento realizado em Escadinhas 
que tratou sobre a qualidade das sementes da produção agrícola, reunindo mais de 700 
pessoas de toda a região do Vale do Caí. Agradeceu, também, em nome da diretoria do 
Roncador a presença de todos que compareceram a festividades. O vereador Jair Roberto 
Sehnem parabenizou a todos que participaram do Desfile de 7 de Setembro. Reforçou que 
esteve novamente visitando várias localidades do Município e encontrou eleitores muito felizes 
e satisfeitos com o trabalho que tem sido feito pela Administração Municipal, citando alguns 
pontos destacados pelos moradores visitados. O vereador Rafael Auler solicitou a retirada de 
seu Projeto de Resolução, onde pedia a alteração dos horários das sessões. O vereador 
Valdecir Kronitzky reclamou da forma com que o DAEr realizou as roçadas às margens da RS 
452. 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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