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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos dezoito 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 QUINTA 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 24ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 11 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 136, que encaminha Projeto de Lei nº 124/2017; 
Mensagem nº 137, que encaminha Projeto de Lei nº 125/2017; Mensagem nº 138, que encaminha 
Projeto de Lei nº 126/2017; Mensagem nº 139; e Mensagem nº 140; EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: - Indicação 06/2017, de autoria do vereador Jorge 
Zimmer; - Requerimento 25/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. DEMAIS EXPEDIENTES: 
Ofício Circular 008/2017; Convite para o Lançamento do 4º Encontro de Cervejarias; e Convite para 
a Semana dos Museus. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer se reportou à Indicação por ele apresentada no qual 
solicita que o Município homenageie Laís Poersch, recentemente falecida. Explicou que encaminha 
Indicação e não um Projeto de Lei, pois acredita que o Poder Executivo tem um controle maior 
sobre o patrimônio municipal, o qual poderá da melhor maneira atender e homenagear esta que tão 
bem representou a cidade de Feliz em vida. Expôs que esta é uma forma de eternizar alguém que 
tanto cativou e encantou a comunidade felizense, a qual precisa ser reconhecida. Passamos, então, 
para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: 
Requerimento 25/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. No espaço das discussões não houve 
manifestações. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 06/2017, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer. No espaço das discussões não houve manifestações. Levado a votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 123/2017, que “Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 
3.052, de 29 de junho de 2015, que dispõe sobre a política de desenvolvimento territorial 
local e institui o Plano Diretor Participativo do Município de Feliz, nos termos dos artigos 39, 
40, 41 e 42 da Lei Federal nº 10.257/2001”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Após breve discussão, foi 
levado a votação, onde foi aprovado de forma unanime. Seguindo, passou-se para às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Luiz Egon Kremer comentou os eventos realizados 
ao longo do final de semana, destacando as apresentações do CTG Rancho Feliz, onde um grande 
trabalho é realizado com as crianças da Invernada Artística; o Canta Rio Grande, que reuniu coros 
de diversas cidades. O vereador Jair Roberto Sehnem ressaltou a homenagem prestada à Laís 
Persch. Lembrou que também solicitou ao Poder Executivo a prestação de uma homenagem a 
Elvira Stroeher, parteira que por muito tempo realizou trabalhos junto a comunidade na Picada 
Cará. O vereador Rafael Auler comentou sobre o Setembro Amarelo, realizado como intuito de 
prevenir suicídios, destacando que no próximo dia 27 de setembro haverá uma programação 
especial junto ao Centro Cultural, com palestras e atividades. O vereador Valdecir Kronitzky 
destacou o trabalho exemplar que está sendo realizado pelo Lar de Idosos de Arroio Feliz. 
Lamentou que muitos idosos deixam de receber visitas de familiares por meses e convidou a 
comunidade para dedicar um pouco de seu tempo para visitar este time de estabelecimento e 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

receber o carinho que estas pessoas tem a oferecer.  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 
 
    
Secretária Vereador Joseane Hahn  


