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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA OITAVA 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 27ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 02 de outubro 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 149, que encaminha Projeto de Lei nº 135/2017; Mensagem nº 150, que 
encaminha Projeto de Lei nº 136/2017; Mensagem nº 151, que encaminha Projeto de Lei nº 
137/2017; Mensagem nº 152, que encaminha Projeto de Lei nº 138/2017;  EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 28/2017, de autoria do vereador Junior 
Freiberger; Emendas Aditivas e Modificativa ao Projeto de Lei 118/2017. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Luiz Egon Kremer 
saudou o anuncio da obra de asfaltamento da Rua Julio de Castilhos, entre a localidade de 
Escadinhas e a divisão com São Sebastião do Caí, uma obra a muito tempo cobrada pelo setor 
agrícola que muito colabora com o desenvolvimento do Município. Destacou o trabalho do vice-
prefeito do Município que tem sido um pilar de sustentação e forte apoiador do trabalho realizado 
pela Administração Municipal. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor 
Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 28/2017, de autoria do 
vereador Junior Freiberger. No espaço das discussões não houve manifestações. Levado a votação 
foi aprovado por unanimidade. Emendas Modificativas e Aditivas ao Projeto de Lei 118/2017, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da discussão, o autor das propostas explicou 
todas e conceituou as mudanças apresentadas. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 118/2017, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.586, de 
31.12.2002, que institui o Código de Posturas do Município de Feliz e dá outras providências”, 

tendo como relator o vereador Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 132/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
custear valor parcial de locação de imóvel para fins de instalação de empresa no Município e dá 

outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, o vereador Jorge 
Zimmer enalteceu a forma com que o projeto foi elaborado, onde a empresa deverá ficar no 
Município pelo dobro de tempo ao qual o Município irá realizar o pagamento de aluguel. Destacou 
que Feliz tem uma mão de obra qualificada e que boa parte dela tem de ir a outras cidades para 
buscar o seu sustento. Destacou que apesar da crise, este é o momento de investir, pois com a 
retomada do crescimento isto será um diferencial. O vereador Valdecir Kronitzky destacou que não 
é contrário ao projeto, mas pediu uma melhor análise e apoio também às indústrias que já estão 
instaladas no Municipio, pois essas também precisam de apoio da Administração. Levado a 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 138/2017, que “Autoriza a Abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2017 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Rafael Auler e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço 



 

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 

das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. 
Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Sehnem comentou 
que fora procurado pelos pais dos alunos da escola Albino Zimmermann, do Canto do Chuchu, 
preocupados com a possibilidade de fechamento da escola. Destacou que houve uma reunião com 
os pais e que a Administração fará o investimento necessário para manter o local em pleno 
funcionamento, mas que foi cobrada uma maior participação da comunidade na realização de 
festas e atividades da escola. O vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre o evento realizado no 
Roncador para treinamento de agricultores de toda a região e que envolveu diversas autoridades 
regionais voltadas à Agricultura. A vereadora Joseane Hahn falou sobre a satisfação do anuncio 
das diversas obras por parte da Administração Municipal, enaltecendo a construção da ponte que 
liga as localidade de São Roque e Nova Caxias, vindo ao encontro do seu Pedido realizado em 
março deste ano. 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  


