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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos dezesseis 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 NONA 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 28ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 09 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 153, que encaminha Projeto de Lei nº 139/2017; Mensagem nº 154; 
Mensagem nº 155, que encaminha Projeto de Lei nº 140/2017; Mensagem nº 156, que encaminha 
Projeto de Lei nº 141/2017; Mensagem nº 157, que encaminha Projeto de Lei nº 142/2017; e 
Mensagem nº 158, que encaminha Projeto de Lei nº 143 e 144/2017; EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 29/2017, de autoria do vereador Junior 
Freiberger; Pedido de Providências 19/2017, de autoria de vários vereadores; Indicação 07/2017, 
de autoria do vereador Rafael Auler. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael Auler pediu atenção dos vereadores a projetos 
que seguem na pauta da CCJO, destacando o projeto de lei 143/2017, que trata do programa de 
melhoria de calçadas e passeios públicos, bem como o projeto de lei 142/2017, sobre a concessão 
de incentivos à empresa Master Eggs. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor 
Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 29/2017, de autoria do 
vereador Junior Freiberger. No espaço das discussões não houve manifestações. Levado a votação 
foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 19/2017, de autoria de todos os 
vereadores. No espaço das discussões, o vereador Marcelo Antonio Muller, comentou sobre vários 
pedidos feitos dentro da Câmara de Vereadores, sendo que os quebra-molas foram atendidos, mas 
o passeio público segue à espera. Relatou o perigo enfrentado diariamente por mães que transitam 
com crianças, especialmente em dias de chuva. O vereador Junior Freiberger colocou-se favorável 
ao pedido e comentou sobre o projeto de lei recentemente enviado a Casa Legislativa, justamente 
incentivando a construção de passeios públicos. O vereador Jair Sehnem comentou que em 
conversa com o prefeito o mesmo já lhe informou que o projeto já está executado pelo setor de 
Engenharia, sendo que assim que houver verba disponível, o trabalho será realizado. O vereador 
Valdecir Kronitzky pediu prioridade a este tipo de pedido da comunidade. O vereador Jorge Zimmer 
relembrou que em outras oportunidades coletaram-se quase 450 assinaturas para que estes 
passeios públicos fossem executados, sendo que alguns entraves como tamanho de terrenos e 
custos de obras trouxeram limitações para a execução de um projeto de incentivo para a execução 
da obra. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 07/2017, de autoria do 
vereador Rafael Auler. No espaço das discussões, o autor da Indicação explicou que baseou-se em 
projeto que tramita na Casa, para a concessão de incentivos à que construir pavilhões industriais. 
Explicou que a construção civil é uma industria que gera inúmeros empregos e renda para boa 
parcela dos munícipes. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
129/2017, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018”, 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 131/2017, que “Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei 
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Municipal nº 2.799, de 06 de agosto de 2013, que cria Gratificação Especial de Condução de 

Veículo de Emergência”, 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 141/2017, que 
“Altera o Calendário de Eventos do Município de Feliz, instituído pela Lei Municipal nº 3.194, 
de 27.12.2016, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e Parecer 
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, não 
houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Seguindo, passou-se para 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Sehnem prestou homenagem ao secretário 
Municipal de Obras, que mesmo nos domingos está à disposição da comunidade de Feliz, 
relatando que o secretário realizou a manutenção da estrada de Vale do Lobo, que estava bastante 
prejudicada devido às chuvas constantes, na manhã do último domingo. O vereador Valdecir 
Kronitzky parabenizou o médico Rogério, que atende junto ao Hospital Schlatter, que tem prestado 
um atendimento atencioso a todos que necessitam dos serviços médicos. 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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