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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA SEXTA 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, Valdecir Kronitzky e Rafael 
Auler. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos e solicitou a Senhora 
Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 35ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 27 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 178, que encaminha Projeto de Lei nº 164 e 165/2017; Mensagem nº 
179, que encaminha Projeto de Lei nº 166/2017; Mensagem nº 179, que encaminha Projeto de Lei 
nº 167/2017; Mensagem nº 179, que encaminha Projeto de Lei nº 168/2017; EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 35/2017, de autoria do vereador Rafael 
Auler: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 156/2017, de autoria do vereador Rafael Auler; e 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 156/2017, de autoria do vereador Joseane Hahn. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Convite para o Evento Natalino da SOCEF; e Encontro Natalino de Coros da Feliz. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Rafael Auler alertou sobre os prazos para comunicação de eventos a serem incluídos no 
Calendário Municipal de Eventos. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor 
Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 35/2017, de autoria do 
vereador Rafael Auler. No espaço das discussões, não houve manifestações. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 156/2017, de 
autoria da vereadora Joseane Hahn. No espaço das discussões, não houve manifestações. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Emendas Modificativas ao Projeto de Lei 
156/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. No espaço das discussões, não houve 
manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 156/2017, que 
“Autoriza a cobrança de preço público pela utilização de espaços públicos, e de espaços e 

edificações pertencentes ao Município, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Rafael Auler e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento com as 
Emendas Modificativas. No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer destacou que houve 
um avanço com este projeto, no que tange ao Parque Municipal, visto que permitirá a exploração 
comercial, que atenderá uma demanda grande de quem o utiliza. O vereador comentou, ainda, que 
já existe um regramento quanto à utilização de calçadas por comerciantes para colocação de 
mesas e cadeiras, expondo as mudanças que estão sendo propostas o que pra ele também é um 
avanço. Explicou que iria propor uma emenda ao projeto, mas acredita que esta alteração poderá 
ser feita, posteriormente, caso haja a necessidade. O vereador Jair Roberto Sehnem disse colocar-
se favorável ao projeto e às emendas, e pediu para que a população ajuda à fiscalizar a correta 
utilização do espaços nas calçadas, denunciando os abusos que por ventura vierem a ocorrer. 
Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 153/2017, que “Consigna 
denominação à Rua do Município de Feliz”, 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 
155/2017, que “Dispõe sobre a Política Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, sobre 
o Conselho Municipal, o Fundo Municipal, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, o 
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Conselho Tutelar 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 
157/2017, 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 de 
Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer disse 
concordar com o proposto e relembrou que em 2011 aprovou a aquisição de uma área para o CTG 
Rancho Feliz, o qual ainda não saiu do papel. Pediu que seja reavaliado novamente pelo Município 
o uso desta área, a qual lhe parece não é mais de interesse do CTG de ser utilizada. Caso isto se 
confirme, pediu para que a mesma entre nos mesmos moldes do presente projeto e comercializada 
caso haja a possibilidade. O vereador Rafael Auler relatou que à época não foram realizadas as 
benfeitorias no terreno citado pelo colega em função de uma denúncia realizada junto ao Ministério 
Público. Acredita ser válida a ideia do colega. Levado a votação foi aprovado por unanimidade.  
Projeto de Lei 159/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de 
Repasse para concessão de subvenção econômica ao Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua de 
Feliz 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, o vereador Luiz 
Egon Kremer destacou a importância do trabalho feito pelo Círculo de Máquinas do Município, junto 
aos agricultores, visto que está é uma das áreas mais importantes da economia de Feliz. O 
vereador Jair Roberto Sehnem falou que a agricultura injeta na economia local supera R$ 800 mil, 
fazendo girar a economia como um todo. Levado a votação foi aprovado por unanimidade.  Projeto 
de Lei 162/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 3.217, de 20 de janeiro de 2017, que estabelece 
nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo 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 163/2017, que “Consigna 
denominação à Rua do Município de Feliz”, 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 
167/2017, que “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 239.780,72 
(duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2017 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 Luiz Egon Kremer comentou sobre as melhorias que a construção das 
pontes, com as referidas verbas, devem trazer aos moradores e usuários que serão beneficiados 
nas localidades de São Roque e no Vale do Lobo. A vereadora Joseane Hahn mostrou-se contente 
com a realização da obra em São Roque, que há muito era cobrada pela comunidade, visto que 
facilita o acesso à escola local. Levado a votação foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei 
168/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a estabelecer horário diferenciado de trabalho, 

intitulado turno único na Secretaria Municipal de Obras”, tendo como relator o vereador Rafael 
Auler e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das 
discussões, o vereador Luiz Egon Kremer comentou das dificuldades enfrentadas por quem 
trabalha no sol, mas ponderou que este tipo de mudanças faz com que se perca duas horas diárias 
de trabalho de cada servidor público. O vereador Jorge Zimmer acredita que a produtividade dos 
servidores tende a aumentar com a mudança, pois os mesmos não precisarão ficar sob o sol 
escaldante em horários mais insalubres. Seguindo a linha de pensamento do colega Luiz Egon, 
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expôs que seria interessante buscar implementar um intervalo maior no horário do meio-dia, mas 
que o seja feito após um estudo maior. Levado a votação foi aprovado por unanimidade.  Seguindo, 
passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem comentou 
que encerrou sua serie de visitas aos moradores de Picada Cará, onde conversou com 68 famílias. 
Disse haver alguns questionamentos sobre instalação de paradas de ônibus, cobrança da taxa de 
água e o acostamento entre a Ponte de Picada Cará e o bairro Vila Rica. Reforçou que há a 
necessidade de uma pracinha para atender as crianças da localidade. Contudo, num contexto geral 
a opinião, quanto a administração municipal tem sido boa. O vereador Luiz Egon Kremer comentou 
sobre o encontro de coros realizado junto ao Hospital Schlatter. O vereador Marcelo Muller 
agradeceu a todos que auxiliam na realização do almoço de confraternização dos idosos do Vale 
do Hermes. Parabenizou também a equipe de Aspirantes do Esperança que se sagrou campeão 
municipal. O vereador Junior Freiberger enalteceu a realização das finais do Campeonato Municipal 
de Campo, o Torneio de Vôlei de Praia e o Encontro de Carros antigos. Expôs, ainda, que o 
Município terá audiência junto a Corsan nesta semana para definir o futuro em relação a cobrança 
de taxas de água. O vereador Jorge Zimmer comentou sobre a realização da reunião junto aos 
vereadores de Linha Nova, sobre os problemas em relação a VRS 813, visto que no último domingo 
ocorreu um acidente, onde um veículo atropelou um cavaleiro, ocasionando pela falta de espaço e 
acostamento na via. Pediu para que se continuem as reivindicações das melhorias. Sobre o 
Campeonato Municipal, parabenizou os grandes campeões, a organização e aos clubes pela 
participação no evento. Comentou, ainda, de se buscar homenagear Jacob Stroeher na próxima 
edição da entrega da premiação aos cidadãos honorários. O vereador Valdecir Kronitzky comentou 
sobre a forma de bem atender os turistas quando há eventos na cidade. Explicou que durante a 
realização do Encontro de Carros Antigos, seguranças proibiram algumas pessoas de fazerem o 
seu churrasco, em determinados locais. Outra coisa que não o agrada é a cobrança de taxas altas 
e porcentagem de Clubes de Mães em eventos do Município, destacando que estas entidades 
deixam de conseguir um dinheiro que é importante para a manutenção do mesmo. 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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