
 

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 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 abriu os trabalhos oferecendo a 

Tribuna ao Padre Iuri Specht que fez um convite especial aos vereadores para as festividades da 

Paróquia Santa Catarina a se realizarem no domingo vindouro. Seguindo, o senhor Presidente 

solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 32ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 13 de novembro 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 171, que encaminha Projeto de Lei nº 154/2017 e 

Mensagem nº 172, que encaminha Projeto de Lei nº 152/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO 

PELOS VEREADORES: Projeto de Lei 153/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn. DEMAIS 

EXPEDIENTES: - Convite da Emater; Memorando do FPPS. Concluído o PEQUENO 

EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Junior Freiberger comentou 

sobre reunião realizada pelo Conselho Municipal de Desporto e a Secretaria Municipal de 

Educação visando a prestação de contas do que foi realizado no ano atual e confecção do 

calendário anual de 2018. Explicou que há um trabalho para diversificar e introduzir cada vez mais 

esportes no rol de atividades disponibilizadas à comunidade, sendo que para 2018 a ideia é abrir 

espaço para o basquete. Revelou, ainda, que existe um projeto modelo para a implementação do 

bolão junto às crianças, buscando a sua perpetuação. O vereador Jorge Zimmer enalteceu o 

trabalho que vem sendo realizado pelo CMD e a necessidade de se disponibilizar atividades 

esportivas às crianças para que as mesmas se insiram neste meio, destacando que o investimento 

no esporte, que para ele é uma forma excepcional de educação, além de evitar o dispêndio de 

valores em outras áreas como a saúde e assistência social, afastando os jovens da drogadição e 

promovendo a qualidade de vida.  Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor 

Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 148/2017, que “Altera o 

art. 3º da Lei Municipal nº 3.291, de 19 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
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a conceder incentivo à empresa Ost Renovadora de Pneus Ltda. e dá outras providências”, tendo 

como relatora a vereadora Joseane Hahn e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer comentou que há 

poucos meses o Executivo encaminhou projeto de lei a Câmara, o qual fora aprovado. Contudo, 

alguns problemas de redação no trecho que trata sobre as penalidades fez com que uma alteração 

fosse enviada à Casa, a qual será votada. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. 

Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem 

destacou que esteve na Vila Pavão, onde fora chamado por populares devido a chuvarada ocorrida 

na sexta-feira anterior, que resultou em inundações em algumas casas. Explicou que encaminhou 

ao prefeito um abaixo-assinado, e que o mesmo já foi encaminhado ao Ministério Público para que 

as autoridades competentes sejam acionadas. O vereador Luiz Egon Kremer fez menção à Festa 

dos Cervejeiros, parabenizando a todos os envolvidos e a estrutura montada para o evento. O 

vereador Marcelo Antonio Muller comentou sobre as finais do Campeonato Municipal de Futebol de 

Campo, que iniciam no próximo domingo, no estádio Ramiro Picolli, com Aspirantes se enfrentando 

às 16h e Titulares às 18h. O vereador Rafael Auler trouxe uma breve exposição sobre o 4º 

Encontro de Cervejeiros Artesanais, enaltecendo a participação comunitária, clubes de mães e 

clubes esportivos para o êxito da promoção. Prometeu trazer os números assim que toda a 

contabilidade for feito, classificando-o como muito positivo. 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  


