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ATA DA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às doze horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da 15ª 

Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e Secretariada pela Vereadora 

Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Luiz Egon Kremer, Jair Roberto Sehnem, Jorge 

Zimmer, Junior Freiberger, 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 da CONVOCAÇÃO de Sessão Extraordinária. 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 reunisse, avaliasse o 

Projetos e elaborasse o Parecer. Reiniciando os trabalhos, passamos a ORDEM DO DIA. O senhor 

Presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura das proposições: Emendas Modificativas, de 

autoria de todos os vereadores. Colocada em discussão, o vereador Junior Freiberger solicitou a votação 

em destaque do Art. 39, entre as emendas apresentadas, o que foi acatado pelos demais vereadores. 

Colocado o destaque da emenda modificativa em votação, foi aprovado com os votos contrários dos 

vereadores Junior Freiberger, Jair Roberto Sehnem e Rafael Auler. Em seguida, foi colocado em votação 

todas as demais emendas, sendo aprovadas por unanimidade. Emendas Aditivas, de autoria de todos os 

vereadores. Colocadas em discussão, não ouve manifestações. Colocadas em votação foram aprovadas 

por unanimidade. Emendas Redacionais, de autoria de todos os vereadores. Colocadas em discussão, 

não ouve manifestações. Colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade. Emendas 

Modificativas, de autoria dos vereadores Joseane Hahn, Jorge Zimmer, Marcelo Antônio Muller e 

Valdecir Kronitzky. Colocada em discussão, o vereador Jorge Zimmer solicitou a votação em destaque do 

Art. 32, entre as emendas apresentadas, o que foi acatado pelos demais vereadores. Colocado o destaque 

da emenda modificativa em votação, foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Junior Freiberger, 

Jair Roberto Sehnem e Rafael Auler. Em seguida, foi colocado em votação todas as demais emendas, sendo 

aprovadas com os votos contrários dos vereadores Junior Freiberger, Jair Roberto Sehnem e Rafael Auler. 

Emendas Aditivas, de autoria dos vereadores Joseane Hahn, Jorge Zimmer, Marcelo Antônio Muller e 

Valdecir Kronitzky. Colocadas em discussão, não ouve manifestações. Colocadas em votação foram 

aprovadas com os votos contrários dos vereadores Junior Freiberger, Jair Roberto Sehnem, Luiz Egon 

Kremer e Rafael Auler. Projeto de Lei nº 65/2017, do “Estatuto dos Servidores Públicos de Feliz-RS”, 

com parecer favorável da Comissão as Emendas Modificativas, Aditivas e Redacionais apresentadas, tendo 

como relator o Vereador Junior Freiberger. Após a discussão, o mesmo foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. 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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