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ATA DA DÉCIMA SÈTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZ DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SÉTIMA 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 
Kronitzky. 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 16ª Sessão Ordinária realizada no dia 03 de julho 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 106, que encaminha Projetos de 
Lei nº 93/2017; Mensagem nº 107, que encaminha Projetos de Lei nº 94/2017; e Mensagem nº 108, 
que encaminha Projetos de Lei nº 95/2017, EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Emenda Modificativa ao Projeto 80/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn; 
Projeto de Lei 92/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger; e Requerimento 17/2017, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre o Seminário realizado 
pela Câmara Regional de Olericultura, na cidade de São Sebastião do Caí. O vereador comentou 
sobre as mudanças que estão sendo implementadas, como a contratação de um agrônomo para 
verificar as áreas de produção, além da participação dos produtores em curso ministrado pela 
CEASA, visando melhorar a produção e dar garantias aos consumidores. Lamentou o fato de um 
funcionário do Município, do alto escalão, ter sido flagrado dormindo neste mesmo evento, o que 
faz com que os produtores rurais do Município desacreditem do serviço que deve ser prestado pelo 
mesmo. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora 
Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 17/2017, de autoria 
do vereador Junior Freiberger. No espaço da discussão, o autor explicou os motivos da 
apresentação da sua proposição, que visa fazer com que o prefeito municipal possa tirar férias de 
proporcionalmente ao período pelo qual exerceram seu mandato. Levado à votação foi aprovado 
por unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 80/2017, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn. No espaço das discussões, a autora da proposta questionou o motivo da concessão de mais 
benefícios, uma vez que o país encontra-se em recesso econômico, com parcelamento de salários, 
conforme propagado diariamente pela mídia. Além disso, questionou o fato de o funcionalismo não 
ter recebido nenhum aumento real ao longo dos últimos anos, caminho inverso que seria feito no 
caso dos secretários, pois a concessão do Vale-Alimentação representaria 5% de aumento no 
vencimento final destes. O vereador Jair Sehnem expôs que seria contra o projeto se o aumento do 
Vale-Alimentação fosse apenas para os Secretários, mas não é isso que ocorre neste caso. O que 
se quer é dar os mesmos direitos a todos os servidores públicos. Reforçou que os secretários têm 
muitas responsabilidades e que o pagamento de Vale-Alimentação não irá quebrar o Município, 
colocando-se de maneira contraria a Emenda. O vereador Luiz Egon Kremer trouxe um histórico 
das votações de salários e benefícios aos secretários municipais e classificou como um capricho 
este tipo de emenda. Embora acredite que nenhum deles realmente precise do Beneficio, o 
vereador ponderou ser justo que todos sejam tratados iguais. Expôs que agora o seu partido está 
no poder e tem o direito de fazer isto. Comentou que irá contra a Emenda, também, por capricho 
para testar o posicionamento do Presidente da Casa para saber se ele é oposição ou situação. 
Enalteceu a boa administração e a saúde financeira do Município, que pode ofertar este tipo de 
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melhoria aos seus servidores. Por isto, posicionou-se de forma contrária a emenda. O vereador 
Marcelo Antônio Muller lamentou o que ouviu dos colegas, que não estão levando em consideração 
a opinião da população, mas apenas o posicionamento do seu partido. Pediu que o colega Luiz 
Egon fizesse uma reflexão dos últimos quatro anos e do que foi aprovado na Casa Legislativa, se 
não foi sempre o que era o melhor para a população. Posicionou-se a favor da emenda 
apresentada. O vereador Rafael Auler comentou que teve muitas dúvidas quando o projeto deu 
entrada na Casa, mas que foi em busca de informações e notou que praticamente todos os 
secretários da região recebem o Vale-Alimentação. Acredita que é justo, pois secretário também é 
funcionário do Município e como tal deve ter os mesmos direitos. Expôs que o fato de receber uma 
quantia considerável não se justifica, pois mais de um terço dos funcionários do Município recebe 
acima do que o Diesse calcula ser o ideal. Além disso, há oito funções dentro do funcionalismo que 
recebem salários superiores aos secretários e que recebem o Vale-Alimentação. Acrescentou, 
ainda, o fato de que no ano passado houve uma redução de R$ 1.100,00, o que foi muito 
significativo e que o Vale-Alimentação seria uma forma de diminuir está discrepância. O vereador 
Valdecir Kronitzky disse espantar-se com o posicionamento do colega Luiz Egon, que, 
anteriormente, comentou ter encontrado um secretário dormindo durante evento e questionou se é 
para esse tipo de secretário que ele luta por vale-alimentação. Colocou-se favorável a emenda. O 
vereador Junior Freiberger comentou que a três semanas ele não se sentia confortável para votar a 
favor do projeto, mas que foi buscar o histórico e informações a respeito para se posicionar de 
maneira contrária a emenda. Expôs que na última legislatura houve um aumento no valor das 
diárias dos vereadores e questionou se ali os edis votaram em prol da comunidade. Também 
comentou sobre os reajustes dos salários de secretários que foram tratados nas últimas 
legislaturas. Lembrou que até 2013, todos os secretários recebiam esta indenização e que a 
mesma foi retirada através de emenda do ex-vereador Raul Franzen, tendo os vereadores 
Leonardo Mayrer e Ronie André Simon. A vereadora Joseane Hahn lamentou o fato de que se fique 
falando das outras legislaturas, pois como todos sabem não foi ela quem decidiu sobre aumento ou 
redução de salários. Questionou o fato de alguns colegas comentarem que R$ 25 mil anuais não 
são nada, mas quando se cobram algumas obras orçadas em valores próximos elas não 
acontecem por falta de verba, exemplificando a ponte de São Roque. Disse estar triste por ver 
colegas se posicionando partidariamente, tirando o foco principal que é a comunidade. Acrescentou 
que todas as funções do funcionalismo exigem grandes compromissos, citando o exemplo dos 
professores, integrantes do setor administrativo, bem como os responsáveis pela limpeza da 
cidade. Por fim, pediu ao Presidente que tome sua posição votando pelo que o povo quer e não 
pelo o que o partido quer. Colocada a emenda em votação, teve os votos contrários dos vereadores 
Rafael Auler, Jair Roberto Sehnem, Luiz Egon Kremer e Junior Freiberger, cabendo, então a 
decisão ao Presidente da Casa, que votou favoravelmente a emenda, sendo está aprovada por 5 
votos a 4. Projeto de Lei 80/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 2.807, de 14 de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos agentes públicos municipais e dá outras 
providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. No 
espaço da discussão, não houve manifestações. Na votação, foi aprovado, com a Emenda 
Modificativa, por unanimidade. Projeto de Lei 92/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 3.172, de 28 
de setembro de 2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 
Municipal para a legislatura 2017/2020 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador o vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre as dificuldades encontradas 
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pelos cadeirantes para conseguir acessar o comércio local, solicitando compreensão dos 
proprietários para atender melhor estas pessoas. Além disso, comentou, que em contato, com o 
prefeito municipal solicitou também se criem vagas de estacionamento para deficientes e idosos na 
área central da cidade. Apresentou uma gravação na qual solicitou, novamente, ao deputado Álvaro 
Boessio atenção à VRS 843 e que o mesmo solicitou fotos dos locais mais perigosos para entregar 
ao DAER. O vereador Marcelo Antônio Muller parabenizou o posicionamento e a forma de trabalhar 
do atual presidente, dizendo admirá-lo e ter aprendido muito com ele no tempo em que está na 
Casa Legislativa. O vereador Junior Freiberger fez questão de deixar registrado que quanto a sua 
posição no espaço da Ordem do Dia, votou com o que ele acha certo e não partidariamente. O 
vereador Jorge Zimmer enalteceu a proximidade do colega Jair Sehnem com o deputado Boessio e 
acredita que este possa ser uma ponte de ligação entre às Câmaras de Vereadores de Feliz e 
Linha Nova, para buscar soluções para a VRS 843. A vereadora Joseane Hahn explicou que 
existem várias áreas que necessitam de verbas e que os recursos que serão economizados na 
questão do Vale-Alimentação podem ser usados nisso. Disse acreditar que todos os vereadores, na 
maioria das vezes, votam pelo o que é melhor pelo povo, mas que hoje, alguns deixaram 
transparecer que votaram partidariamente, como ficou claro em suas manifestações. 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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