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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA SEXTA 
sessão ordinária da 15ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e 
Secretariada pela Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Junior 
Freiberger, Jair Roberto Sehnem, Luiz Egon Kremer, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, Rafael 
Auler e Valdecir Kronitzky. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente reiniciou a Sessão 
e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 25ª 
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de setembro 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 141, que encaminha Projeto de Lei nº 127/2017; 
Mensagem nº 142, que encaminha Projeto de Lei nº 128/2017; Ofício Circular 09/2017; 
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: - Requerimento 26/2017, de autoria do 
vereador Rafael Auler. TRIBUNA LIVRE: Na Tribuna Livre abriu-se espaço para o CPERS, que 
esteve representado pelos professores Teresinha Ida Klein e Henrique Luiz Becker, que 
discorreram sobre a greve dos professores a nível estadual. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jorge Zimmer discorreu sobre a fala do 
Governador do Estado, no qual o mesmo praticamente suplicou que a dívida do estado seja 
renegociada. Relembrou que em 1998 já houve uma renegociação e que a dívida aumentou de 
valor de forma astronômica, acreditando que uma nova renegociação não seja a melhor saída 
neste momento. Comentou também sobre as desigualdades sociais que tem aumentado 
anualmente tanto no Brasil, quanto no restante do Mundo, e devem ser combatidas para evitar um 
futuro problemático à maior parte da população mundial. O vereador Jair Roberto Sehnem 
contestou as palavras do colega afirmando que a dívida que aí não tem o atual governador como 
culpado. Destacou o esforço que tem sido feito para tentar acertar as contas do Estado e que 
mesmo com todas as dificuldades e parcelamentos, atualmente o Estado não deve nenhum salário. 
O vereador Jorge Zimmer retomou a palavra para reafirmar que em nenhum momento culpou o 
atual administrador do Estado pela dívida existente, apenas expôs que não acredita ser a melhor 
solução no momento a renegociação com a União. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, 
onde o Senhor Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 26/2017, de 
autoria do vereador Rafael Auler. No espaço das discussões não houve manifestações. Levado a 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 117/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 
3.273, de 27 de junho de 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 Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e 
Orçamento. O relator explicou que embora o projeto atenda as exigências legais, não atende o 
principio da economicidade, a qual a Câmara buscou no momento em que realizou o convênio com 
o Poder Executivo. Com isso, solicitou que o mesmo seja arquivado. Levado a votação sobre o 
arquivamento do mesmo, foi aprovado com sete votos favoráveis e um voto contrário do vereador 
Junior Freiberger; Projeto de Lei 120/2017, que “Altera a Lei municipal nº 1.935, de 1º de agosto 

de 2006 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e Parecer 
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, após as 
explicações do relator do projeto, a vereadora Joseane Hahn explicou que se posicionará contra o 
projeto, pois o mesmo visa extinguir um cargo efetivo, abrindo vaga para um cargo comissionado, 
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que gerará maiores dispêndios de valores do erário publico. O vereador Jorge Zimmer disse que 
também se posicionaria de maneira contrária ao projeto, pois concorda com a posição da colega e 
acredita que não é o momento para aumentar despesas, embora a mensagem exponha que haverá 
redução de gastos. Levado a votação foi aprovado por 5 votos a 4, tendo os votos contrários dos 
vereadores Jorge Zimmer, Valdecir Kronitzky, Marcelo Antônio Muller e Joseane Hahn. Projeto de 
Lei 125/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso da Casa das Amoras, Morango e 

Chantilly no Parque Municipal para a Associação de Voluntários Mais Feliz”, tendo como relatora 
a vereadora Joseane Hahn e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Orçamento. No espaço das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei 128/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) 
Professor em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, tendo como 
relatora a vereadora Joseane Hahn e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Orçamento. No espaço das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado 
por unanimidade. Emendas Modificativas e Aditivas ao Projeto de Lei 121/2017, de autoria 
Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Levada a discussão, o autor das emendas 
explicou de forma geral todas as emendas apresentadas pela Comissão, visando a total adequação 
do Código Tributário no que tange a atender aos anseios da comunidade. Colocadas em votação 
foram aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei 121/2017, que “Estabelece o Código 
Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências”, tendo 
como relator o vereador Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Orçamento, com as EMENDAS MODIFICATIVAS E ADITIVAS. No espaço das 
discussões, o vereador Jorge Zimmer trouxe exemplos de terrenos localizados em faixas fiscais, 
mas que não possuem o mesmo valor final, e acredita que na nova redação das emendas 
possibilita que os proprietários possam recorrer em caso de se sentirem lesados. Levado a votação 
foi aprovado por unanimidade. Após breve discussão, foi levado a votação, onde foi aprovado de 
forma unanime. Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora 
Joseane Hahn diz entender que sempre se busque a melhoria dos trabalhos a serem desenvolvidos 
pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, mas isto não estava explicito no projeto de lei 120/2017, 
conforme foi embasado o voto de minerva do Presidente para aprovação do mesmo. Sobre a greve 
dos professores comentou sobre a forma de trabalho e quantidade de horas dedicadas por quem 
leciona e lamentou a falta de valorização da classe a qual ela faz parte. Pediu aos colegas que se 
coloquem no lugar dos professores e vejam que há uma grande dificuldade sendo enfrentada por 
eles, pois os atrasos nos pagamentos causam perdas significativas. O vereador Jair Roberto 
Sehnem deixou claro que não é contra nenhum professor, mas não concorda com a realização de 
greves por parte dos professores, pois todos sabem da dificuldade do Estado e não vê de que 
forma a realização de greves possa ajudar na situação. Destacou a festividade realizada na 
localidade de Picada Cará, que reuniu mais de 700 pessoas, no último domingo. 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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