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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA QUINTA 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 e Rafael Auler. 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 34ª Sessão Ordinária realizada no dia 27 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 174, que encaminha Projeto de Lei nº 158/2017; Mensagem nº 175, que encaminha Projeto de 
Lei nº 159/2017; Mensagem nº 176, que encaminha Projeto de Lei nº 160 e 161/2017; Mensagem 
nº 177, que encaminha Projeto de Lei nº 162/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: - Projeto de Lei 163/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Requerimento 
33/2017, de autoria do vereador Rafael Auler; e Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 156/2017, 
de autoria do vereador Rafael Auler. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para o Encontro Natalino de 
Coros; Convite do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Jair Roberto Sehnem 
queixou-se do constrangimento que passou no final de semana com o Banrisul, uma vez que 
esteve na manhã do sábado na agência local e não conseguiu sacar praticamente nenhum 
dinheiro, reforçando que não se tratava de nenhum feriadão ou algo que deixasse os caixas 
desabastecidos. Expôs que existe uma tentativa de venda de ativos do banco e que se o banco 
trata o seu cliente desta forma, acredita que o correto é que se faça isto para ver se ocorre alguma 
mudança. Reforçou que não é contra os servidores a sua indignação, mas sim contra a 
administração. O vereador Luiz Egon Kremer relatou que esteve viajando no final de semana para 
Piratuba, para acompanhar um evento local, chamando-lhe a atenção o fato de muitos foguetes 
serem estourados durante toda a festividade e o alto índice de álcool consumido pelos jovens, o 
que faziam ter algumas atitudes condenáveis, que causam constrangimento a todos. Contudo, num 
contraponto, enalteceu que toda a festividade e a grande aglomeração de pessoas, não foi motivo 
para baderna ou vandalismo. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor Presidente 
solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 33/2017, de autoria do vereador 
Rafael Auler. No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer disse colocará a favor da 
urgência, visto que ela é pedida para quatro projetos, mas que irá entrar com um pedido de vistas 
ao Projeto de Lei nº 156/2017, pois acredita que há uma incongruência no Art. 104, havendo a 
necessidade de uma melhor análise. O autor do Requerimento entrou em acordo com o colega e 
retirou a urgência ao projeto citado. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei 152/2017, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 
2018”, 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 
sobre os dados apresentados no projeto, onde o Município planeja gastar 51% de todo o orçamento 
bruto com gastos em pessoal, o que lhe traz preocupações já que anteriormente esta porcentagem 
não atingia 40%. O vereador Luiz Egon Kremer destacou que a cidade tem sido exemplo de uma 
boa administração, sendo constantemente elogiada de diversas formas. O vereador Junior 
Freiberger explicou a formula de cálculo do orçamento com o RPPS e o pagamento do 
funcionalismo público, dirimindo as dúvidas apresentadas pelo colega Jorge. Levado a votação foi 
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aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 158/2017, que “Dispõe sobre a concessão de 

adiantamento da remuneração de férias a servidores municipais”, tendo como relator o vereador 
Rafael Auler 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 160 e 161/2017, que “Acrescenta e extingue cargos na Lei Municipal nº 1.935, de 
1º.08.06, e dá outras providências” e “Autoriza o Poder Executivo a contratar 09 (nove) Auxiliares 

de Ensino 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.  Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Rafael Auler o vereador Rafael Auler destacou os números e os resultados da Festa da Padroeira 
da Paróquia Santa Catarina. O vereador Luiz Egon Kremer enalteceu e parabenizar o trabalho 
realizado pelos festeiros do evento da Paróquia. O vereador destacou, também, o conserto da caixa 
da água de Escadinhas, que teve pedido realizado dentro da Câmara de Vereadores. O vereador 
Jair Roberto Sehnem destacou que já estão prontas as 12 paradas de ônibus que serão instaladas 
no Município. Pediu, no entanto, paciência à comunidade, pois o maquinário da Prefeitura Municipal 
está trabalhando na base das ruas que estão sendo calçadas na Vila Rica. Quando este trabalho 
for concluído as paradas serão instaladas, de acordo com o vereador. 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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