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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TERCEIRA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e Secretariada pela 
Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Clóvis Freiberger Junior, Jair 
Roberto Sehnem, Jorge Zimmer, Luiz Egon Kremer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os 
trabalhos disponibilizando o espaço da Tribuna para a diretoria da Socef e organizadores do 50º 
Festival Nacional do Chopp, que externaram seu convite para o evento. Após, o Senhor Presidente 
solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 2ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 13 de março de 2017. 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 49, que encaminha projeto de lei nº 41/2017; Mensagem nº 
50, que encaminha projeto de lei nº 42/2017; Mensagem nº 51, que encaminha projeto de lei nº 
43/2017; e Mensagem nº 52, que encaminha projeto de lei nº 44/2017. EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 03/2017, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn; Pedido de Providências 05/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Indicação 02/2017, 
de autoria do vereador Luiz Egon Kremer; Moção de Louvor 01/2017, de autoria do vereador Jorge 
Zimmer; Requerimento 04/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger; Emenda Modificativa ao 
Projeto de Lei 39/2017, de autoria dos vereadores Junior Freiberger e Rafael Auler. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Ofício 09/2017, do Gabinete do Deputado Federal Heitor Schuch. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge 
Zimmer teceu comentários sobre a Reforma da Previdência que em suas palavras não se trata de 
uma reforma, mas sim um desmonte da Previdência. Mostrou preocupação com as mudanças 
propostas para os pequenos agricultores e conclamou a todos a se mobilizarem junto aos 
representantes políticos para a não aprovação desta proposta. Apresentou dados da Assembleia 
Legislativa que demonstram que mais de R$ 60 milhões são injetados anualmente pela Previdência 
Social somente no Município de Feliz. Criticou a falta de engajamento do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais nesta luta, visto que está é uma das classes que mais será atingida com as 
mudanças. O vereador trouxe, ainda, a informação de que os deputados Ervino Bohn Gass e Pepe 
Vargas encaminharam emendas parlamentares, no valor de R$ 250 mil cada, para serem utilizadas 
na construção de um ginásio de esportes no Loteamento Popular e na ampliação do asfalto entre 
Escadinhas e Vale do Lobo. Rafael Auler comentou sobre a implantação do prontuário eletrônico 
junto a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, sendo que até a completa adequação do 
sistema eletrônico haverá problemas a serem sanados, solicitando paciência aos usuários, visto 
que a longo prazo trará muitos benefícios a comunidade em relação a prestação de serviços da 
área da saúde e no processamento de dados. O vereador Luiz Egon Kremer parabenizou o 
trabalho da Brigada Militar, e traçou um paralelo entre o aumento da criminalidade e a dificuldade 
de trabalho dos policiais. Comentou ainda sobre as leis federais que atualmente beneficiam mais 
aos infratores do que o cidadão de bem. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Moção de Louvor 01/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. No espaço da discussão, o autor 
da proposta enalteceu o trabalho realizado pelo Delegado Jorge Antônio Soares, que está se 
aposentando depois de vários anos de trabalhos prestados nas delegacias de Feliz e Vale Real. 
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Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 05/2017, de autoria 
da vereadora Joseane Hahn. Na discussão, a mesma relatou que há uma abertura no asfalto no 
acesso à Ponte que liga o Centro ao Matiel, pedindo que o mesmo seja consertado com brevidade. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 03/2017, de autoria da 
vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Indicação 02/2017, de autoria do vereador Luiz Egon Kremer. Colocado em 
discussão, o mesmo explicou que há um pedido do CPM da Escola Cônego Alberto Schwade para 
a construção de uma sala que sirva de almoxarifado, querendo então o vereador que a 
Administração efetue esta obra dentro da medida do possível. Colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento 04/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 35/2017, que 
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2850/2013”, tendo como relatora a vereadora Joseane 
Hahn e parecer favorável da Comissão. Colocado em discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 36/2017, que “Reajusta o 
valor do Vale-Alimentação, instituído pela Lei Municipal nº 2.818, de 18 de setembro de 
2013”, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. Colocado 
em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei 38/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Permissão de 
Uso com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feliz e dá outras 
providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 39/2017, de autoria dos vereadores Rafael 
Auler e Junior Freiberger. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação 
foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 39/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a permitir 
o uso do “Amorão” do Parque Municipal, para a Mitra da Diocese de Montenegro – Paróquia 
Santa Catarina e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer 
favorável da Comissão com a EMENDA MODIFICATIVA. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 40/2017, que 
“Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de sua propriedade e dá outras providências”, 
tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Colocado em 
discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei 42/2017, que “Institui Campanha de Premiação a Consumidores do Município para o 
exercício de 2017 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e 
parecer favorável da Comissão. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Jair Roberto Sehnem trouxe informações a respeito do Pedido de Providencias da colega Joseane 
Hahn, na qual explicou que a Administração Municipal realizou uma operação tapa-buraco na rótula 
da Picada Cará. Comentou também haver um acordo entre o Estado e o Município para que seja 
realizado um trecho de 200 metros entre a rótula de Picada Cará e o britador do Município. 
Referente as roçadas disse haver problemas com a máquina do Município e que o serviço 
realmente é difícil de fazer, colocando-se a disposição para realizar o serviço. O vereador Luiz 
Egon Kremer reclamou da forma com que foram entregues as rifas de uma entidade assistencial 
para animais na Câmara de Vereadores, apenas deixando o material para ser vendido sem 
qualquer explicação ou apresentação do trabalho, expondo que tem grande interesse em conhecer 
este trabalho de grandiosa valia. Explicou, ainda, que o Município tem interesse em auxiliar esta 
entidade, necessitando que a mesma apresente um projeto à Municipalidade. Falou, também, da 
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atividade assistencial realizada em prol dos atingidos de São Francisco de Paulo, agradecendo a 
solidariedade do povo felizense. O vereador Marcelo Muller expôs que na próxima semana será 
aberto um espaço na Tribuna Livre para que a entidade possa apresentar este trabalho e as 
dificuldades. O vereador Junior Freiberger parabenizou os organizadores do Festival do Chopp, que 
estão engajados e trabalhando muito para que a 50ª edição seja a melhor possível. A vereadora 
Joseane Hahn comentou que está satisfeita com o conserto da VRS 843, por parte do Município, 
mas ressaltou que isto não é uma obrigação da Administração Municipal e sim do Estado. O 
vereador Rafael Auler trouxe um histórico entre o Festival do Chopp e o Grupo de Danças 
Folclóricas, e destacou as mudanças que estão acontecendo no evento, com a realização do 
Esquenta nas proximidades da Socef. 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 
 
 
 
   Secretário Vereador Joseane Hahn  


