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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA 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, Luiz Egon Kremer, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA 
SEGUINTE ATA: Ata da 9ª Sessão Ordinária realizada no dia 08 de maio 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 76, que encaminha Projeto de 
Lei nº 66/2017; Mensagem nº 77, que encaminha Projeto de Lei nº 67/2017; Mensagem nº 78, que 
encaminha Projeto de Lei nº 68/2017.  EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: - 
Requerimento 10/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger; Requerimento 11/2017, de autoria 
do vereador Rafael Auler; Pedido de Providências 11/2017, de autoria de todos os vereadores; 
Projeto de Resolução 01/2017, de autoria da Mesa Diretora. DEMAIS EXPEDIENTES: - Convite do 
Hospital Schlatter; Oficio do TCE. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: no qual o vereador Rafael Auler comentou sobre o Estatuto dos 
Servidores Municipais e posicionou-se de forma favorável ao projeto apresentado pelo Poder 
Executivo e se colocou a disposição dos servidores para realizar as alterações necessárias. 
Explicou um a um os pontos que estão sendo modificados na nova proposta, buscando esclarecê-
los. Por fim, comentou que a apreciação deste projeto deve ser feito com dois viés: a visão do 
servidor, bem como a visão do empregador, que é a comunidade felizense. Passamos então para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Pedido de Providências 11/2017, de autoria de todos os vereadores. O 
vereador Jair Roberto Sehnem explicou que há muitas incongruências na obra entregue pelo DAER 
na VRS 843, sendo as paradas de ônibus um dos problemas, pois estão muito distantes entre uma 
e outra. Disse que fará fotos para serem anexadas ao pedido. O vereador Junior Freiberger 
solicitou que fossem incluídas também as reclamações referentes à RS 452, as quais foram 
retiradas após as obras de recapeamento e não mais sendo recolocadas. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento 10/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. 
Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. . Requerimento 11/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. Colocado em 
discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei 61/2017, que “Altera o Calendário de Eventos do Município de Feliz, instituído pela Lei 
Municipal nº 3.194, de 27.12.2016, e dá outras providências”, tendo como relator a vereadora 
Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 62/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 37.100,00 (trinta e sete mil e cem reais) na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2017”, 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 64/2017, que “Inclui artigo na Lei Municipal n.º 1.868, de 30 de 
dezembro de 2005 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 66/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 02 (dois) 
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Auxiliares de Serviços Gerais e 01 (um) Auxiliar de Ensino, em razão de excepcional 
interesse público, e dá outras providências.”, tendo como relator a vereadora Joseane Hahn e 
parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 67/2017, que “Altera § 2º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.231, de 21 
de fevereiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar 03 (três) Auxiliares de 
Serviços Gerais e 01 (um) Auxiliar de Ensino, 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 68/2017, que “Inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2.919, de 30 de julho de 2014, e 
altera o Anexo V da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006”, 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 Resolução 06/2017, que “Altera o horário 
das sessões ordinárias durante os meses de junho, julho e agosto”. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Luiz Egon Kremer comentou a passagem do Dia das Mães, bem como as diversas 
festividades realizadas ao longo do final de semana em todo o município. O vereador Jair Roberto 
Sehnem comentou mais um caso de advogado que se apropriou de valores de clientes de maneira 
indevida, preocupando-se com o exemplo que está sendo passado às gerações futuras. O vereador 
Valdecir Kronitsky falou sobre a colocação de tachões mau colocados na cidade e que estão 
causando prejuízos aos proprietários de veículos. O vereador Jorge Zimmer referiu-se ao histórico 
cultural brasileiro, que mostra que todas as pessoas são honestas até que surja a primeira 
oportunidade de se corromper. E que a corrupção está impregnada desde o mais humilde até os 
poderosos membros e entidades brasileira. Cobrou maior fiscalização também ao Judiciário e à 
Imprensa, que apesar de serem intocáveis, fazem parte da mesma sociedade e que não estão 
livres das suas mazelas. Já a vereadora Joseane Hahn comentou que nesta semana será realizado 
um encontro dos vereadores com os servidores públicos para conversarem sobre o Estatuto dos 
Servidores. Pediu para que não se analise o projeto somente com olhos de empregador ou de 
servidor, mas sim também com um olhar humano, para que se busque ver o que é correto e melhor 
para todos os lados. 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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