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ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezenove horas, nas dependências 

da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TERCEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA 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, Jorge Zimmer, Luiz Egon Kremer, Marcelo Antonio Muller, 

Rafael Auler e Valdecir Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer 

declarou abertos os trabalhos da presente Sessão.  A seguir, solicitou à Secretária que procedesse 

a leitura das seguintes mensagens: Mensagem nº 27 que encaminha Projeto de Lei nº 29/2017; 

Mensagem nº 28 que encaminha Projeto de Lei nº 23/2017; Mensagem nº 29 que encaminha Projeto de 

Lei nº 24/2017; Mensagem nº 30 que encaminha Projeto de Lei nº 25/2017; Mensagem nº 31 que 

encaminha Projeto de Lei nº 26/2017; Mensagem nº 32 que encaminha Projeto de Lei nº 27/2017; 

Mensagem nº 33 que encaminha Projeto de Lei nº 28/2017; Mensagem nº 34 que encaminha Projeto de 

Lei nº 30/2017; Mensagem nº 35 que encaminha Projeto de Lei nº 31/2017; Mensagem nº 36 que 

encaminha Projeto de Lei nº 32/2017; Mensagem nº 37, que solicita a CONVOCAÇÃO de Sessão 

Extraordinária; Mensagem nº 38; Mensagem nº 39; Mensagem nº 40 que encaminha Projeto de Lei nº 

33/2017; Mensagem nº 41 que encaminha Projeto de Lei nº 34/2017; e Mensagem nº 42. Além disso, 

solicitou a leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 30/2017, de autoria da vereadora Joseane 

Hahn; da Emenda Supressiva ao Projeto de Lei 25/2017, de autoria do vereador Rafael Auler; e 

Requerimento 03/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Em seguida, conforme prescrição 

constitucional, antes da apreciação da pauta de convocação, o Senhor Presidente colocou em 

discussão o interesse público relevante para a convocação, que foi aprovado por todos. A seguir, o 

senhor presidente suspendeu a sessão para que as Comissões de Pareceres se reunissem, 

avaliassem os Projetos e elaborassem os Pareceres. Reiniciando os trabalhos, passamos a 

ORDEM DO DIA. O senhor Presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura das 

proposições: Requerimento 03/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Colocado em discussão 

o autor comentou que solicita através deste requerimento a retirada de pauta dos projetos 27 e 

29/2017, pois acredita haver uma maior discussão sobre os mesmos, para que se sigam todos os 

ritos conforme prevê a Lei Orgânica Municipal. O vereador Clovis Freiberger Junior posicionou-se 
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de forma contrária ao pedido, mas como se considerou voto vencido solicitou apenas que 

constasse a sua contrariedade. A retirada foi aprovada pelos vereadores. Projeto de Lei nº 23/2017, 

que “Institui o Programa Vida Feliz e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável da 

Comissão, tendo como relatora a Vereadora Joseane Hahn. Posto o Projeto em discussão, os 

vereadores Joseane Hahn, Jorge Zimmer e Clovis Freiberger elogiaram a iniciativa e destacaram 

os ganhos que serão possibilitados à Educação através da implantação deste programa. O 

vereador Rafael Auler recordou que o projeto tem também participação do Governo do Estado, uma 

vez que as atividades serão realizadas na Escola Maria Saturnina Ruschel. Colocado em votação 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 24/2017, que “Acrescenta sete cargos de Auxiliar de 

Ensino e um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras 

providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a Vereadora 

Joseane Hahn. Após breve discussão foi levado em votação e aprovado por unanimidade. Emenda 

Supressiva ao Projeto de Lei 25/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. O autor comentou que a 

alteração busca evitar que o Município seja notificado, posteriormente, em virtude de o salário não 

respeitar o piso da categoria conforme exigido pelos Conselhos da categoria. Colocada em votação foi 

aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 25/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar 01 (um) Cadastrador Imobiliário em razão de excepcional interesse público, e dá outras 

providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão com a Emenda Supressiva, tendo 

como relator o Vereador Rafael Auler. Posto o Projeto em discussão, o relator explicou que o 

mesmo visa realizar o cadastramento dos imóveis do Município, realizando um trabalho de 

mapeamento e análise do crescimento demográfico do Município. Posto o projeto em votação foi 

aprovado por todos. * Projeto de Lei nº 26/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017 e dá outras 

providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador 

Rafael Auler. Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação 

foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº 28/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com o Município de Bom Princípio e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer 

favorável da Comissão, tendo como relatora a Vereadora Joseane Hahn. Posto o Projeto em 

discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por unanimidade. 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 30/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn. A 
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vereadora proponente explicou que o Município realizou concurso público para os referidos cargos, mas 

de acordo com o projeto enviado, estas ficam esperando para que primeiro sejam chamados os 

inscritos em Processo Seletivo Simplificado, o que acaba realizando uma inversão das prioridades. O 

vereador Jorge Zimmer posicionou-se favorável ao pedido, enquanto o vereador Clóvis Freiberger 

Junior solicitou que seja praxe a utilização do que é proposto pela vereadora nos demais projetos de 

contratação. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade.  Projeto de Lei nº 30/2017, 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.”. O Projeto obteve parecer favorável 

da Comissão, tendo como relatora a Vereadora Joseane Hahn. Posto o Projeto em discussão, não 

houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº 

31/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 754.000,00 (Setecentos e 

cinquenta e quatro mil reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA 2017 (3181/2016)”. O Projeto obteve 

parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Clovis Freiberger Junior. Posto o 

Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado 

unanimidade. Projeto de Lei nº 32/2017, que “Institui o Programa Em Dia com a Feliz Cidade e dá 

outras providências. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o 

Vereador Clovis Freiberger Junior. Posto o Projeto em discussão, o relator explicou que o projeto 

trata de uma renegociação da dívida dos contribuintes com a Municipalidade. Comentou que 

apesar não ter bons olhos para este tipo de programa, estes se fazem necessários para que o 

Município consiga reaver valores que são devidos. O vereador Jorge Zimmer comentou que são 

mais de R$ 5 milhões em dívida ativa, sendo que somente no último ano o crescimento da dívida 

foi de R$ 1,6 milhão. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

33/2017, que “Acrescenta um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Lei Municipal nº 1.935, de 

1º.08.06, e dá outras providências.”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como 

relator o Vereador Clóvis Junior Freiberger. Posto o Projeto em discussão, não houve 

manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

34/2017, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.213, de 20 de janeiro de 2017, que autoriza a 

contratação temporária de 21 (vinte e um) professores, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, Lazer e Desporto e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável 

da Comissão, tendo como relatora a Vereadora Joseane Hahn. Posto o Projeto em discussão, não 
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houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por unanimidade. Por fim, atendendo 

solicitação da Comitê Municipal de Desenvolvimento Rural que pediu a indicação de dois membros da 

Câmara de Vereadores para integrarem a mesma. Foram indicados os vereadores Jorge Zimmer, como 

membro titular, e Luiz Egon Kremer, como membro 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. 

 

 

 

  Presidente Vereador Leonardo Mayrer 

 

 

  Secretária Vereadora Joseane Hahn  


