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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA TERCEIRA 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 e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE
ATA: Ata da 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 27 de maio 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 77, que encaminha projeto de lei nº 72/2019; Mensagem nº 78, que encaminha
projeto de lei nº 73/2019; Mensagem nº 79, que encaminha projeto de lei nº 74/2019; EXPEDIENTE
DOS VEREADORES: Moção de Contrariedade 01/2019; DEMAIS EXPEDIENTES: Requerimento
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jair Roberto Sehnem comentou brevemente
sobre os cortes feitos na área da Educação, destacando que o Orçamento Federal foi aprovado já
no ano passado, explicando os números, e pontuando que acredita que até setembro ou outubro
estes valores sejam repassados novamente em função de multas da Petrobrás que deverão ser
destinadas a este fim. O vereador Jorge Zimmer fazendo menção ao assunto trazido pelo colega,
pontuou que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Expôs que em outros
governos também houve cortes, mas nunca fora anunciado de forma pejorativa e apontando para
determinados educandários, que estariam realizando balburdias, o que na opinião do vereador não
é cabível para um Ministro de Educação. Relembrou a forma com que se agiu com a ex-presidente
Dilma Roussef no seu último mandato, sendo que desde lá se tem prometido, por parte dos
governantes e legisladores, muitas coisas à população, sempre que há um ato, rememorando o
impeachment, a reforma trabalhista. Reforçou que sempre que se anunciou algo como a solução de
todos os problemas, isto não aconteceu e a economia segue estagnada, com a população
sofrendo, angustiada por alguma ação que realmente funcione. A pauta da vez é a Reforma da
Previdência, que para muitos vai salvar a todos, o que na opinião do vereador não passa de uma
falácia. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 12/2019, de autoria
do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em
votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 73/2019, que “Autoriza a contratação
temporária de servidores em razão de excepcional interesse público, 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. Moção de
Contrariedade 01/2019, de autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão, não houve
manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 67/2019, que
“Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Operário em razão de excepcional interesse
público, 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 68/2019, que “Acrescenta um cargo de Motorista na Lei Municipal
nº 1.935, de 1º.08.06, 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
Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ
A v. Ce l.M a r c os J o sé de Leã o nº. 5 0  Ce nt r o  F el iz  RS  CE P: 9 5 7 7 0 - 0 0 0
 5 1 3 6 3 7 1 4 8 5  camara@camarafeliz.rs.gov.br

unanimidade. Projeto de Lei 70/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 3.350, de 12 de dezembro de
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
Conselho Tutelar 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, o vereador Junior Freiberger comentou
sobre a extensa programação referente ao mês de aniversário do Município. Parabenizou as
secretarias que se engajaram na realização das diversas atividades. O vereador Valdecir Kronitzky
parabenizou aos organizadores das festividades do Roncador, que agradaram ao público que se
fez presente. O Senhor Presidente expôs que há sempre um engajamento de toda a comunidade
na realização do evento na localidade do Roncador, fazendo que com que todos fossem muito bem
atendidos, tendo sido servidos na mesa. 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.

Presidente Vereador Luiz Egon Kremer

Secretário Vereador Jorge Zimmer
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