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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZENOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos dezenove dias do mês de Janeiro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a PRIMEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA 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.  A seguir, solicitou à Secretária que procedesse 
a leitura das seguintes mensagens: - Mensagem nº 04 que encaminha Projeto de Lei nº 01/2017; - 
Mensagem nº 05 que encaminha Projeto de Lei nº 02/2017; - Mensagem nº 06 que encaminha Projeto 
de Lei nº 03/2017; - Mensagem nº 07 que encaminha Projeto de Lei nº 04/2017; - Mensagem nº 08 que 
encaminha Projeto de Lei nº 05/2017; - Mensagem nº 09 que encaminha Projeto de Lei nº 09/2017; - 
Mensagem nº 10 que encaminha Projeto de Lei nº 10/2017; - Mensagem nº 11 que encaminha Projeto 
de Lei nº 06/2017; - Mensagem nº 12 que encaminha Projeto de Lei nº 07/2017; - Mensagem nº 13 que 
encaminha Projeto de Lei nº 08/2017; - Mensagem nº 14 que encaminha Projetos de Lei nº 11 e 
12/2017; - Mensagem nº 15 que encaminha Projeto de Lei nº 13/2017; - Mensagem nº 16 que 
encaminha Projeto de Lei nº 14/2017; - Mensagem nº 18 que encaminha Projeto de Lei nº 16/2017; - 
Mensagem nº 19 que encaminha Projeto de Lei nº 17/2017; - Mensagem nº 20 que encaminha Projetos 
de Lei nº 18 e 19/2017; - Mensagem nº 21 que encaminha Projeto de Lei nº 20/2015; e Mensagem nº 22 
que solicita a CONVOCAÇÃO de Sessão Extraordinária. Além disso, solicitou a leitura da Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei 01/2017, de autoria do vereador Clóvis Freiberger Junior; e da Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei 03/2017, também de autoria do vereador Clóvis Freiberger Junior. Em 
seguida, conforme prescrição constitucional, antes da apreciação da pauta de convocação, o 
Senhor Presidente colocou em discussão o interesse público relevante para a convocação, que foi 
aprovado por todos. A seguir, o senhor presidente suspendeu a sessão para que as Comissões de 
Pareceres se reunissem, avaliassem os Projetos e elaborassem os Pareceres. Reiniciando os 
trabalhos, passamos a ORDEM DO DIA. O senhor Presidente solicitou à secretária que procedesse 
à leitura das proposições: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 01/2017, de autoria do vereador 
Clóvis Freiberger Junior. Após breve discussão, foi colocada em votação, onde foi aprovado com o voto 
contrário do vereador Jorge Zimmer. Projeto de Lei nº 01/2017, que “Altera e revoga dispositivos da Lei 
Municipal n.º 2.476, de 15 de dezembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de 
sua propriedade e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo 
como relator o Vereador Clóvis Freiberger Junior. Posto o Projeto em discussão, o relator explicou 
que o mesmo visa alterar a possibilidade única de investimento de valores em compra de imóvel, a 
qual a lei permite atualmente, para que estes valores possam ser investido também em outras 
frentes, como material e equipamentos. O vereador Jorge Zimmer também enalteceu o 
desengessamento da lei e sugeriu que os investimentos sejam feitos na nova zona industrial criada 
no Município. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. * Projeto de Lei nº 02/2017, que 
“Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.936, de 01.08.06 – Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como 
relatora a Vereador Joseane Hahn. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto 
o projeto em votação foi aprovado por todos. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 03/2017, de 
autoria do vereador Clóvis Freiberger Junior. O vereador proponente explicou que o Município tem um 
grande potencial turístico e manter a exigência de um Curso de Turismo se faz primordial, visto que o 
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taxista é um dos primeiros receptivo dos turistas na cidade, o que na sua visão torna primordial a sua 
capacitação. Por isso, encaminhou a emenda mantendo a exigência do Curso de Turismo. O vereador 
Jorge Zimmer se colocou contrário a emenda, visto que a necessidade do curso tem trazido empecilhos 
a diversos taxistas. Colocou-se favorável a aplicação do Curso, mas se disse contra a obrigatoriedade, 
até porque o Município tem encontrado dificuldades de ofertá-lo. Acrescentou que a exigência do curso 
tem dificultado a possibilidade de auxiliares poderem trabalhar. O vereador Luiz Egon Kremer retificou a 
importância do Curso de Turismo, porém sugeriu que o mesmo seja ofertado gratuitamente pela 
municipalidade aos taxistas, aí sim podendo se cobrar uma obrigatoriedade. Colocada em votação, foi 
rejeitada por seis votos contrários, ficando favoráveis o autor da emenda e o vereador Rafael Auler.  
Projeto de Lei nº 03/2017, que “Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n.º 2.920, de 31 de julho 
de 2014, que regulamenta o Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros em Veículo de 
Aluguel - Táxi, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo 
como relator o Vereador Clóvis Freiberger Junior. Posto o Projeto em discussão, não houve 
manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado com os votos contrários dos vereadores 
Clóvis Freiberger Junior e Rafael Auler. Projeto de Lei nº 04/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a 
contratar 01 (um) Assistente Social em razão de excepcional interesse público, e dá outras 
providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador 
Rafael Auler. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação 
foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 05/2017, que “Altera o art. 81 da Lei Municipal n.º 2.705, 
de 20 de dezembro de 2012 e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da 
Comissão, tendo como relator o Vereador Rafael Auler. Posto o Projeto em discussão, o relator 
explicou que o projeto trata da vinculação de valores a recursos livres possibilitando o investimento 
em outras áreas. O vereador Jair Roberto Sehnem disse que em reunião com o prefeito solicitou 
que esta verba seja investida na construção de paradas de ônibus, que é uma antiga reivindicação 
da população. O vereador Luiz Egon Kremer reforçou o pedido do colega e relembrou a sua luta 
por estas melhorias ao longo dos últimos anos. O vereador Jorge Zimmer enalteceu o projeto 
classificando-o como meritoso, uma vez que acredita que a vinculação de valores arrecadados de 
multas à determinada área pode trazer problemas futuros, visto que possa não haver necessidade 
de investimentos a partir momento em determinada área. Estando como recurso livre, os 
dividendos poderão auxiliar em investimentos, onde realmente é necessário. Posto o projeto em 
votação foi aprovado. Projeto de Lei nº 06/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017 e 
altera o art. 7º da Lei Municipal nº 3.190, de 27 de dezembro de 2016”. O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Clóvis Junior Freiberger. Posto o Projeto em 
discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade. 
Projeto de Lei nº 07/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
878,06 (oitocentos e setenta e oito reais e seis centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017”. O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Clóvis Junior 
Freiberger. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação 
foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 08/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 2.226,74 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) na 
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo 
como relator o Vereador Clóvis Junior Freiberger. Posto o Projeto em discussão, não houve 
manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 09/2017, 
que “Reajusta o valor do Vale-Alimentação, instituído pela Lei Municipal nº 2.807, de 14 de agosto de 
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2013”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a Vereador Joseane 
Hahn. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi 
aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 10/2017, que “Concede revisão geral anual - art. 37, X, da 
CF – aos vencimentos dos servidores, aos proventos e as pensões dos aposentados e pensionistas do 
Poder Executivo e membros do Conselho Tutelar e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relatora a Vereador Joseane Hahn. Posto o Projeto em 
discussão, o vereador Jorge Zimmer comentou que a reposição aos valores de vencimentos segue 
os índices de IPCA, por prudência do Poder Executivo, esperando que no futuro seja possível 
oferecer um aumento real aos servidores. A vereadora Joseane Hahn explicou que a reposição 
está sendo de 6,29%, porém a inflação foi maior, diminuindo o poder de compra dos trabalhadores, 
que a cada ano veem seus vencimentos serem menores em relação aos preços de mercado.. 
Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade. * Projeto de Lei nº 11/2017, que “Acrescenta 
um cargo de Professor, na Lei Municipal nº 1.936, de 1º.08.06, e dá outras providências”. O Projeto 
obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Rafael Auler. Posto o 
Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado 
unanimidade. Projeto de Lei nº 12/2017, que “Acrescenta um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na 
Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da 
Comissão, tendo como relator o Vereador Rafael Auler. Posto o Projeto em discussão, não houve 
manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 13/2017, 
que “Autoriza a contratação temporária de 21 (vinte e um) professores, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto e dá outras providências”. O Projeto obteve 
parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a Vereador Joseane Hahn. Posto o Projeto em 
discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade.  
Projeto de Lei nº 14/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Auxiliar de Ensino em 
razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável 
da Comissão, tendo como relator o Vereador Rafael Auler. Posto o Projeto em discussão, não 
houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 
16/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a estabelecer horário diferenciado de trabalho, intitulado turno 
único”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Clóvis 
Freiberger Junior. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em 
votação foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 17/2017, que “Autoriza firmar Termo de 
Convênio com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 131.300,00 (cento e trinta e um mil e trezentos 
reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017 e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Clóvis Freiberger Junior. Posto o Projeto em 
discussão, o relator explicou que o valor foi obtido junto à União para a compra de um veículo 
especial para os alunos da APAE. Posto o projeto em votação foi aprovado unanimidade. Projeto 
de Lei nº 18/2017, que “Estabelece nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de 
Feliz e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator 
o Vereador Clóvis Freiberger Junior. Posto o Projeto em discussão, o relator explicou que se trata 
de uma minirreforma na estrutura administrativa, que busca corrigir e otimizar o trabalho dentro do 
Poder Executivo. Acrescentou que está se unindo duas secretarias Saúde e Assistência Social e 
criando a secretaria de Desenvolvimento Econômico, logo não haverá aumento de despesa em 
secretariado. Esclareceu que apenas um cargo, dentro da Secretária de Obras está sendo criado, o 
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que pode trazer despesas aos cofres, mas que o mesmo se faz necessário para bem atender a 
população. O vereador Jorge Zimmer louvou a criação do cargo, visto que há muitas 
responsabilidades inerentes ao secretário de Obras. Além disso, elogiou a criação da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, visto que indústria e comércio merecem tanta atenção quanto a 
agricultura, visto que dos últimos investimentos industriais realizados praticamente todos foram 
embora da cidade. Contudo, pediu aos vereadores que se mantenham atentos a criação de cargos, 
para que não se traga problemas com relação a folha de pagamento do Município. Posto o projeto 
em votação foi aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 19/2017, que “Cria e extingue cargos do 
Quadro Geral das funções de Direção, Chefia e Assessoramento (DCA) e dos Cargos em Comissão 
(CC) e altera redação da Lei municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006 e da outras providências”. O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Clovis Freiberger 
Junior. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi 
aprovado unanimidade. Projeto de Lei nº 20/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relator o Vereador Clóvis Freiberger Junior. Posto o Projeto em discussão, não houve 
manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por unanimidade. 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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