
 

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: camara@camarafeliz.rs.gov.br 

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZENOVE. 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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 Luiz Egon Kremer e Secretariada pela 
Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Jair Roberto Sehnem, Alexandre 
Griebler, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Roberto Munchen e Rafael 
Auler. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da 
presente Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: 
Ata da 27ª Sessão Ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2019. Posta a ata em discussão 
não houve manifestações. Posta a Ata em votação foi aprovada por todos. Após, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: 
Mensagem nº 119, que encaminha projeto de lei nº 113/2019; Mensagem nº 120, que encaminha 
projeto de lei nº 112/2019; e Mensagem nº 121, que encaminha projeto de lei nº 114/2019. 
EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Pedido de Providências 18/2019, de autoria de 
todos os vereadores; Pedido de Providências 19/2019, de autoria do vereador Roberto Munchen; 
Pedido de Providências 20/2019, de autoria do vereador Roberto Munchen; Pedido de Providências 
21/2019, de autoria do vereador Roberto Munchen; Pedido de Providências 22/2019, de autoria do 
vereador Alexandre Griebler; Indicação 13/2019, de autoria dos vereadores Junior Freiberger e 
Leonardo Mayrer; Requerimento nº 24/2019, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Requerimento 
nº 25/2019, de autoria do vereador Marcelo Antônio Muller. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício Círculo 
de Máquinas de Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE onde o vereador Roberto Munchen defendeu os pedidos de providências por ele 
encaminhados à Casa Legislativa, visando atender as solicitações da comunidade, nesta que é sua 
despedida da Câmara de Vereadores. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Pedido de Providências 18/2019, de autoria de todos os vereadores. Após breve discussão, o 
projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 19/2019, 
de autoria do vereador Roberto Munchen. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 20/2019, de autoria do vereador Roberto 
Munchen. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  
Pedido de Providências 21/2019, de autoria do vereador Roberto Munchen. Após breve 
discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providências 22/2019, de autoria do vereador Alexandre Griebler. Após breve discussão, o projeto 
foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 13/2019, de autoria dos 
vereadores Junior Freiberger e Leonardo Mayrer. Após breve discussão, o projeto foi colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Indicação 14/2019, de autoria da vereadora Joseane Hahn. 
Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projetos 
de Lei 106, 107 e 108/2019, que “Institui o Projeto Futuro Mais Feliz e dá outras providências”; 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar um Educador Social em razão do Projeto Futuro Mais 
Feliz, e dá outras providências”; e “Autoriza a inclusão de programa no PPA 2018/2021, no Anexo 
de Metas Prioritárias da LDO e LOA de 2019, e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)”, tendo como relator o vereador Junior 
Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 109/2019, que “Autoriza a abertura de 
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Crédito Adicional Especial no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)”, tendo como relator o 
vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi 
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 110/2019, que “Altera 
dispositivo da Lei Municipal nº 3.180, de 24 de novembro de 2016, que institui o serviço de 

transporte escolar para os alunos da Educação Básica de Feliz”, tendo como relator o vereador 
Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado 
em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o 
vereador Leonardo Mayrer parabenizou a recondução do colega Alexandre Griebler à Casa, bem 
como teceu comentários elogiosos a passagem do colega Roberto Munchen, que encerra sua 
participação na sessão. Expôs que os pedidos feitos por Roberto serão acompanhados e cobrados 
por quem ficar na Casa. O vereador Junior Freiberger também enalteceu o trabalho dos colegas, 
bem como elogiou a abertura de espaços para que os suplentes, como vem ocorrendo 
costumeiramente. O vereador Rafael Auler elencou os inúmeros eventos que serão realizados 
pelas comunidades no mês de outubro. O vereador Roberto Munchen comentou sobre a eleições 
do Conselho Tutelar, que será realizada no próximo mês. Enalteceu que há bons candidatos e 
cobrou que os eleitos atuem fortemente no combate a venda de álcool aos menores. Agradeceu 
aos colegas pelas sessões e pelo aprendizado, bem como pontuou a forma carinhosa e efetiva com 
que foi atendido pelo presidente e funcionários da Casa. O vereador Alexandre Griebler reforçou o 
seu pedido de providências para evitar um prejuízo ainda maior. Destacou também a união das 
famílias do Bairro Encosta da Serra, na aquisição de câmeras de videomonitoramento, bem como a 
forma de funcionamento. Parabenizou a ação que é fundamental para a segurança dos moradores. 
A vereadora Joseane Hahn seguiu nos cumprimentos aos colegas e reforçou que também se 
ausentará nos próximos 30 dias, abrindo espaço ao suplente Paulo Fussieger. Da mesma forma se 
manteve a disposição da comunidade, mesmo não estando dentro da Casa Legislativa. O Senhor 
Presidente, fechando as explicações, parabenizou o trabalho do vereador Roberto Munchen, e 
desejou boa estadia ao vereador Alexandre Griebler. 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 Luiz Egon Kremer 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


