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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às vinte horas, no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores, realizou-se a TRIGÉSIMA 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, Mauricio 
Kaspary, João Antônio Troes, Junior Freiberger, Joseane Hahn e Rafael Auler; estando ausente o 
vereador Leonardo Mayrer. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos da presente Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA 
SEGUINTE ATA: Ata da 32ª Sessão Ordinária realizada no dia 04 de novembro 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 139, que encaminha projeto de lei nº 130/2019; Mensagem nº 143, que 
encaminha projeto de lei nº 132/2019; e Mensagem nº 144, que encaminha projeto de lei nº 
131/2019. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Requerimento 27/2019, de autoria do 
vereador Jorge Zimmer; Moção de Repúdio 06/2019, de autoria de todos os vereadores; e 
Indicação 32/2019, de autoria do vereador João Antônio Troes. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para a TRIBUNA LIVRE, onde abriu-se espaço aos professores 
estaduais e ao CPERS para dissertação sobre as condições atuais de trabalho enfrentadas por 
estes e alterações propostas pelo Governo Estadual quanto ao Plano de Carreira do Magistério. No 
espaço do GRANDE EXPEDIENTE o vereador Jorge Zimmer pediu para que se fizesse ecoar o 
que foi dito nesta sessão legislativa, visto que a situação que se avizinha é bastante dramática, no 
quesito da educação e no achatamento cada vez maior do salário dos professores. Conclamou os 
colegas a aumentarem a pressão junto aos deputados estaduais para que este pacote proposto em 
referencia ao Plano de Carreira do Magistério não tenha guarida na Assembleia Legislativa. A 
vereadora Joseane Hahn comentou as mudanças que estão sendo propostas aos professores pelo 
Governo Estadual, mostrando uma série de perdas que serão repassadas aos professores que 
pouco recebem e tem custos diferentes para poderem fazer o seu trabalho. Questionou porque 
sempre as medidas de reforma recaem no Poder Executivo, enquanto os Poderes Legislativo e 
Judiciário não cortam na própria carne ou fazem o mínimo possível, visto que os salários mais 
gordos estão nestes poderes. O vereador João Antônio Troes tocou novamente na questão da 
perda do mando de campo do Clube Esperança, que disputa o Campeonato Municipal de Futebol, 
a qual ele considera injusta. Também tornou a falar sobre a instalação de uma sinaleira na Ponte 
de Ferro, a qual a iniciativa privada está disposta a pagar, porém não recebe acolhida do Poder 
Executivo Municipal. Pontuou os gastos totais anuais em combustível que cada pessoa tem por ter 
de transitar a mais todos os dias com seus veículos. O vereador Rafael Auler parabenizou os 
professores pela luta que estão realizando na defesa de seus direitos, expondo que sua vida 
matrimonial é ao lado de uma professora, o que faz com que conviva diariamente com as agruras 
enfrentadas pelos professores. Por outro lado, comentou que há a necessidade de reformas, mas 
questionou o porquê de as reformas não atingirem todas as classes, recaindo sempre sobre a parte 
de baixo da pirâmide. O vereador Junior Freiberger destacou os privilégios que são oferecidos 
pelos Governo Estaduais e Federais e que não recebem cortes. Apontou dados sobre salários de 
entidades e autarquias do Governo Estadual, onde diretores recebem valores estratosféricos de 
salários e diárias, que não condizem com a realidade vivida em nosso país. Citou custo de férias do 
Poder Judiciário, bem como as férias dos vereadores do Município, que embora não tragam custos 
são imorais perante os olhos do trabalhador, que luta para ter seus 30 dias de direito. Se colocou 
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ao lado dos professores na luta para que não ocorram mais cortes nos direitos dos professores, 
mas pontuou a necessidade de algumas adequações como o difícil-acesso. O vereador Jair 
Roberto Sehnem ressaltou que as desigualdades também se registram no próprio Magistério, com 
a diferenciação nos ordenados dependendo de qual o nível do educandário, expondo que 
trabalhadores da União recebem salários muito altos, enquanto servidores do Estado recebem 
parcelado. Pontuou, ainda, que as dificuldades estão recaindo sobre todos e não nos professores, 
mostrando o seu exemplo em que a aposentadoria vai diminuir o valor pela metade. No espaço da 
liderança, o vereador Jorge Zimmer comentou sobre as mudanças que estão sendo realizadas no 
país e que trazem preocupação a si. Comentou sobre a fala do Ministro da Economia, que pensa 
em proibir que servidores públicos percam sua estabilidade, caso tenham filiação partidária, o que 
para o edil é extremamente preocupante e merece atenção de todos. Passamos então para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Requerimento 30/2019, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Após breve 
discussão, o requerimento foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Moção 06/2019, 
de autoria de todos os vereadores. Após breve discussão, a Moção foi colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Indicação 32/2019, de autoria do vereador João Antônio Troes. Após 
breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei 
127/2019, que "Dispõe sobre a reserva de um percentual dos cargos e empregos públicos 
municipais para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, inciso VIII, da 

Constituição da República, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Jorge 
Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 132/2019, que "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a firmar convênio com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências", tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, o projeto foi colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jorge Zimmer comentou sobre o contato que tem 
feito com a RGE visando atender os pleitos da comunidade, buscando marcar um horário para que 
todos os vereadores pudessem participar de uma reunião, bem como visitar os locais que 
necessitam de melhorias. Destacou também que entidades do Município já o procuraram visando 
auxiliar na campanha de conscientização de trânsito, a qual foi motivo de Indicação sua na semana 
anterior. O vereador Mauricio Kaspary comentou sobre a necessidade de adequações na VRS 843, 
no São Roque, visto o perigo que ronda diariamente esta via, por faltarem refúgios, acostamento 
entre outras situações que impedem que se trafegue com segurança pelo trecho. 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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