
 

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 QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a QUINTA 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 solicitando a 
Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 4ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 20 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 53, que encaminha Projeto de Lei nº 45/2017; Mensagem nº 54; 
Mensagem nº 55; Mensagem nº 56; Mensagem nº 57, que encaminha Projeto de Lei nº 46/2017; 
Mensagem nº 58, que encaminha Projeto de Lei nº 47/2017; Mensagem nº 59, que encaminha 
Projeto de Lei nº 48/2017; Mensagem nº 60, que encaminha Projeto de Lei nº 49/2017; Mensagem 
nº 61, que encaminha Projeto de Lei nº 50/2017; Mensagem nº 62, que encaminha Projeto de Lei nº 
51/2017; e Ofício 014/2017, da Secretaria de Gestão Pública. EXPEDIENTE APRESENTADO 
PELOS VEREADORES: Requerimento 07/2017, de autoria dos vereadores Rafael Auler e Junior 
Freiberger; Pedido de Providências 06/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn, e Pedido de 
Providências 07/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite da 
Cenáculo de Maria. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: Onde o vereador Junior Freiberger comentou sobre as dificuldades de segurança 
pública, onde a média brasileira per capta na relação entre habitantes/policiais é uma das piores da 
América Latina. Frente a isso comentou sobre a drogadição que tem afligido a cidade, destacando 
a localidade de Arroio Feliz, apontando a necessidade maiores ações ostensivas, como melhoria de 
iluminação e uso de equipamentos de segurança. Comentou sobre as dificuldades de angariar 
recursos para a instalação de equipamentos de videomonitoramento. Com base nisso, a secretaria 
de Desenvolvimento Social criada a pouco tempo tem trabalhado junto aos deputados gaúchos na 
busca de emendas parlamentares. Informou que o primeiro passo foi dado, com a liberação de R$ 
400 mil, oriundo de emenda do deputado federal Danrlei de Deus, para ser utilizado na implantação 
do projeto “Cidade Digital”, que visa munir a cidade de redes de fibra ótica, que poderão facilitar o 
acesso à Internet, tanto nos espaços públicos, quanto em escolas, bem como auxiliar na 
implantação do videomonitoramento. O vereador Jorge Zimmer comentou sobre a eleição da nova 
diretoria da Cooperativa Piá, que teve eleito dois moradores felizes, Darcisio Braun e Rogério 
Klering, destacando a necessidade de estreitar laços com a empresa, buscando melhorias e 
investimentos futuros no Município. Seguindo a sua fala, o vereador teceu comentários referentes a 
Lei Kandir, expondo a união de diversas entidades, além de representantes da Assembleia 
Legislativa e Congresso Nacional, na busca de renegociação e recebimento de recursos aos 
estados. Comentou que todas as Câmaras Municipais de Vereadores estão recebendo propostas 
de Moção, no qual se solicita o abatimento do valor por parte da União, da divida que o Estado 
possui junto a esta. Conclamou a todos os vereadores para que na próxima sessão se apresente a 
Moção e a mesma seja encaminhada aos deputados e senadores representantes do Estado. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 07/2017, de autoria dos 
vereadores Rafael Auler e Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e 
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aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 06/2017, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providências 07/2017, de autoria da vereadora Jorge Zimmer. Após breve discussão, foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 46/2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo a contratar 01 (um) Assistente Social e 01 (um) Professor para atuar na disciplina de 

Inglês em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, tendo como relator o 
vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 48/2017, que “Concede abono salarial aos 
Agentes Comunitários de Saúde, vinculados à equipe do Programa de Estratégia de Saúde 
da Família – ESF e dá outras providências”, 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 49/2017, que “Acrescenta um cargo de 
Auxiliar de Ensino, um de Auxiliar de Serviços Gerais e um de Motorista na Lei Municipal nº 
1.935, de 1º.08.06, 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 50/2017, que “Autoriza o Poder Executivo 
a permitir o uso das dependências do Parque Municipal para a empresa Comercial de 
Veículos Hunoff Ltda – ME”, 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 comentou sobre uma quadrilha detida na última semana tendo roubado mais de 
1000 veículos, mostrando a situação atual da segurança pública. Conclamou a toda a população 
para se mobilizar e auxiliar a Brigada Militar na busca de prevenir os crimes, exemplificando que 
vendedores de rifa de Cachoeirinha estavam visitando a localidade de Picada Cará, sem que 
houvesse moradores que suspeitassem das ações.  O vereador Jorge Zimmer comentou sobre a 
resposta ao seu Pedido de Providências encaminhado pelo Poder Executivo, o qual classificou 
como insuficiente, expondo que trata-se de uma situação muito grave. Em virtude disso, buscará se 
informar um pouco melhor e procurará o Ministério Público para ver quais atitudes devem ser 
tomadas para que haja uma solução efetiva deste problema. O vereador Junior Freiberger 
aproveitou o gancho para fazer cobranças à Corsan a falta de água no Morro das Batatas, onde a 
perfuração de um poço artesiano poderia solucionar este problema. Acrescentou que interessante 
seria também que a Câmara passe a oficiar de forma própria as entidades e autarquias. 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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