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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SEXTA sessão ordinária da 15ª Legislatura, que foi 
presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo Vereador Jorge Zimmer. 
Estiveram presentes, os Vereadores: Jair Roberto Sehnem, Joseane Hahn, Leonardo 
Mayrer,Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael Auler. Invocando a 
proteção de Deus, o Presidente Luiz Egon Kremer declarou abertos os trabalhos da presente 
Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 5ª Sessão Ordinária realizada no dia 1º de 
abril de 2019. Posta a ata em discussão não houve manifestações. 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 47; Mensagem nº 48, que encaminha projeto de 
lei nº 44/2019; Mensagem nº 49, que encaminha projeto de lei nº 45/2019. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer 
enalteceu e parabenizou a primeira noite do Festival do Chopp, que movimentou grande público no 
último sábado, trazendo inovações que agradaram o público. Acredita o vereador que o 2º final de 
semana terá grande público novamente, o que torna ainda mais importante o trabalho dos 
voluntários e da organização do evento. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Indicação 02/2019, de autoria do vereador Rafael Auler. No espaço da discussão, o autor explicou 
o seu pedido visando criar um espaço próprio para ser sede do Grupo de Danças Folclóricas 
Alemãs. Destacou os mais de 50 anos de história da entidade e a contribuição do grupo à cultura 
de Feliz. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 06/2019, de autoria 
do vereador Junior Freiberger. Colocado em discussão, o mesmo solicitou a urgência na votação 
dos projetos 44 e 45/2019, que deram entrada na Casa. Projeto de Lei 44/2019, que “Altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 3.278, de 27 de junho de 2017 e dá outras providências”, 
tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 45/2019, que 
“Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso das dependências do Parque Municipal para a 
empresa Comercial de Veículos Hunoff Ltda –ME, autoriza o Poder Executivo a conceder 
apoio ao evento “Pedal BikeChopp Feliz 4ª edição” e dá outras providências”, tendo como 
relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 38/2019, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a doar bens móveis do Município de Feliz para o Círculo de Pais e 
Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Marquês do Herval e dá outras 
providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
39/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Repasse para 
concessão de subvenção econômica à Associação dos Amigos da Orquestra de Sopros de 
Feliz e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 40/2019, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 658.800,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais) 
na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2019”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e 
parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
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unanimidade. Projeto de Lei 41/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Termo de Fomento e conceder subvenção social ao Centro de Tradições Gaúchas Rancho 
Feliz e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. No espaço das discussões, o vereador Leonardo Mayrer destacou o 
trabalho realizado pela parte cultural do CTG, mas lamentou o fato de as atividades campeiras não 
mais poderem ser realizadas por falta de um local adequado, expondo que a realização de eventos 
campeiros atraí grande público e fomentam o turismo nas cidades onde acontecem. O vereador 
Rafael Auler destacou que o Município, junto com a iniciativa privada, já está formulando um projeto 
de lei para que se crie um espaço para as atividades campeiras do CTG Rancho Feliz, inclusive, 
provavelmente o mesmo seja apresentado ainda este ano na Casa. A vereadora Joseane Hahn 
destacou a importância da entidade na formação de cidadãos, auxiliando na desinibição e 
educação das crianças que frequentam suas invernadas. O vereador Marcelo Antônio Muller 
mostrou-se extremamente contente com a informação trazida pelo colega Rafael, visto que sempre 
foi adepto da cultura campeira e frequentemente vai a outros municípios pra acompanha-los. 
colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 42/2019, que “Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 35.768,55 (trinta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) na Lei Orçamentária Anual 
– LOA de 2019” tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
43/2019, que “Autoriza a cobrança de preço público para inscrições em competições 
esportivas oficiais do Município de Feliz e dá outras providências”, tendo como relator o 
vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Marcelo Muller convidou a comunidade para o Churrasco Social do Esporte Clube Esperança, 
comunicando a programação do mesmo. O vereador Valdecir Kronitzky comentou que mesmo o 
Daer recebendo Pedido de Providências aprovado na Casa, não podem os vereadores esmorecer, 
pois a situação é crítica. Relatou que inclusive em forma de protesto, moradores plantaram 
folhagens nos buracos existentes, o que lhe causa preocupação, pois acidentes podem ocorrer, 
inclusive podendo ter vítimas. O vereador Rafael Auler parabenizou os organizadores do Festival 
do Chopp que foi sucesso neste primeiro final de semana. Além disso, o vereador convidou a todos 
para o evento que se realizará junto ao CTG Rancho Felis, na próxima sexta-feira. O vereador 
Leonardo Mayrer reforçou o convite ao 2º final de semana do Festival do Chopp. O Presidente Luiz 
Egon Kremer convidou os colegas para o seminário agrícola que acontecerá em Linha Nova na 
próxima semana. Comentou ainda da jovialidade de senhoras e senhores com mais de 90 anos 
com quem se encontro n o último final de semana, o que lhe deixou muito alegre, pois trazem 
muitas histórias e vivências que servem como lição de vida. Pediu aos colegas que se encontrem 
com a comunidade nos eventos, pois isto valoriza quem se doa as comunidades. 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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