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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA QUARTA 

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 abriu os trabalhos e 

solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 33ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 20 de novembro 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 171, que encaminha Projeto de Lei nº 154/2017 e 

Mensagem nº 172, que encaminha Projeto de Lei nº 152/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO 

PELOS VEREADORES: Projeto de Lei 153/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn. DEMAIS 

EXPEDIENTES: - Convite da Emater; Memorando do FPPS. Concluído o PEQUENO 

EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Rafael Auler discorreu sobre 

o projeto de lei 137/2017, que tramita a um bom tempo na Casa. O vereador Luiz Egon Kremer 

comentou sobre um projeto que vem realizando junto às escolas do Município, trabalhando e 

divulgando o Moranguinho que é a fruta símbolo do Município e que a pouco não era muito 

conhecida entre as crianças do Município. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o 

Senhor Presidente solicitou a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 22/2017 e 

Pedido de Providências 23/2017, ambos de autoria do vereador Jair Roberto Sehnem, no qual 

cobra melhorias da RGE e da CORSAN no fornecimento de energia elétrica e abastecimento de 

água. No espaço das discussões não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 32/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço das 

discussões não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei 151/2017, que “Altera o parágrafo único do art. 12 da Lei Municipal nº 2.214, de 14 

de outubro de 2008, que dispõe sobre o Regime de Adiantamento de Numerário aos Servidores 

Municipais e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger 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 154/2017, 
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que “Dispõe sobre o pagamento parcelado e cobrança de créditos tributários e não tributários, 

vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, e dá outras providências”, tendo como relator o 

vereador Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. 

No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer comentou que o projeto de lei embora queira 

trazer reforço ao caixa, superficialmente ao seu ver pode trazer deficiências, visto que quem hoje 

deve aos cofres do Município, ao invés de buscar saldar sua dívida, irá aguardar até o próximo mês 

para poder fazer o pagamento da mesma divida, livre de juros e, ainda, em 12 prestações. O 

vereador considerou este tipo de beneficio como uma penalização a quem honra suas taxas e 

tributos em dia. O vereador Junior Freiberger explicou que o exemplo do colega encontra algumas 

incorreções visto que o devedor que deixar de pagar neste mês, terá um valor diferenciado no mês 

seguinte, uma vez que a multa incidente cresce de acordo com a demora para se saldar a divida. 

Levado a votação foi aprovado por unanimidade.  Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS, onde o vereador Rafael Auler agradeceu a todos que participaram da Festa da 

Padroeira realizada no último domingo. O vereador Jair Roberto Sehnem falou sobre a festividade 

da Igreja Evangélica de Bananal e parabenizou a todos que se engajaram na realização da Festa 

da Padroeira da Comunidade Católica. O vereador Luiz Egon Kremer voltou a comentar sobre as 

paradas de ônibus, que há muito tempo tem ele tem cobrado do Executivo. Disse que foi 

novamente cobrado e que muitas pessoas nem acreditam mais nas explicações que ele dá. 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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