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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezenove horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA 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, 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 14ª Sessão Ordinária realizada no dia 19 de junho de 2017. 
Posta a Ata em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 91, que encaminha 
Projetos de Lei nº 85/2017; Mensagem nº 100, que encaminha Projeto de Lei nº 86/2017; 
Mensagem nº 101, que encaminha Projeto de Lei nº 87/2017; Mensagem nº 102, que encaminha 
Projeto de Lei nº 88/2017; Mensagem nº 103, que encaminha Projeto de Lei nº 89/2017; e  
Mensagem nº 104, que encaminha Projeto de Lei nº 90/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO 
PELOS VEREADORES: Requerimento 16/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: no qual o vereador Jorge 
Zimmer teceu comentário sobre o projeto 72/2017, que trata sobre o Código de Obras, ao qual 
pede que seja realizado um encontro com profissionais da área, para se dar amplo debate a 
matéria, procurando atender as mais variadas opiniões. Além disso, solicitou que se dê espaço no 
site da Casa para divulgar este assunto. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Requerimento 16/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. Após breve manifestação do autor, o 
projeto foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 79/2017, que “Institui 
Gratificação de Serviço a ser paga aos servidores do Poder Executivo designados para 
executar os serviços de natureza administrativa e serviços gerais de responsabilidade do 
Poder Legislativo 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 82/2017, que “Institui o Programa de Atenção à Urgência e 
Emergência 2017 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 83/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
pessoal por tempo determinado, em razão de excepcional interesse público, para atender o 
Programa de Atenção à Urgência e Emergência 2017 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 84/2017, que “Altera e revoga 
dispositivos na Lei Municipal n.º 3.228, de 21 de fevereiro de 2017, que institui o Programa 
Em Dia com a Feliz Cidade 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 87/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 
01 (um) Auxiliar de Ensino em razão de excepcional interesse público, e dá outras 
providências”, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
88/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar operação de crédito para 
aquisição de imóvel”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da 
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Comissão. No espaço das discussões, o relator comentou de que o Município tem procurado de 
todas as formas aumentar as arrecadações fiscais, sendo a aquisição do prédio da Cerâmica Burg 
se tornou uma oportunidade interessante, pois trata-se de um prédio bem localizado e que pode ser 
colocado a disposição de uma empresa que venha a trazer emprego, renda e arrecadação. 
Explicou que através do projeto se prevê a realização de operação de crédito, para que se possa 
realizar o pagamento do valor de forma parcelada, sendo uma entrada de 1/3 do valor e o restante 
em 48 parcelas. O vereador Jorge Zimmer comentou que o local realmente é nobre para a 
instalação de uma empresa que possa trazer grandes retornos para o Município, e ao que consta 
na justificativa do projeto isto já está em andamento. Colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador o vereador Luiz Egon 
Kremer comentou sobre a Festa dos 25 anos do Coral da Fundação Cultural. Por fim, atendendo 
solicitação do Conselho Municipal de Transito, foram indicados a serem membros os vereadores 
Junior Freiberger, como Titular, e Valdecir Kronitzky, como Suplente. 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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