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ATA DA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM DEZESSETE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SETIMA sessão ordinária 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, 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. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os trabalhos 
solicitando a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 6ª 
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de abril de 2017. 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 65, que encaminha Projeto de Lei nº 54/2017; - 
Mensagem nº 66, que encaminha Projeto de Lei nº 55/2017; - Mensagem nº 67, que encaminha 
Projeto de Lei nº 56/2017; - Mensagem nº 68, que encaminha Projeto de Lei nº 57/2017; - 
Mensagem nº 69, que encaminha Projeto de Lei nº 58/2017; e Ofício 01/2017, do Gabinete Oficial. 
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: - Pedido de Providências 09/2017, de 
autoria do vereador Junior Freiberger; - Moção de Apoio 03/2017, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn; - Requerimento 08/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. DEMAIS EXPEDIENTES: 
- Convite do Grupo de Danças Folclóricas. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para 
o GRANDE EXPEDIENTE: Onde o vereador Rafael Auler comentou sobre o início da campanha de 
vacinação contra a gripe, bem como sobre o projeto Oficina do Sabor, que atende alunos da Apae, 
e que contou com participação da Câmara de Vereadores na aprovação do uso dos equipamentos. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 09/2017, de autoria do 
vereador Junior Freiberger. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Requerimento 08/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 51/2017, que 
“Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 413.680,00 (quatrocentos e 
treze mil e seiscentos e oitenta reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017 e dá outras 
providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
52/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 438.750,00 
(quatrocentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais) na Lei Orçamentária Anual – 
LOA de 2017”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 54/2017, 
que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 55/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) 
Auxiliar de Ensino em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, 
tendo como relator o vereador Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 56/2017, que 
“Autoriza a concessão de patrocínio ao Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz e dá 
outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da 
Comissão. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Rafael Auler convidou a 
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todos para participar do Torneio do Trabalhador de Futebol 7, a se realizar no dia 1º de maio. O 
vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre a Operação Lava-Jato e as perdas que a corrupção 
trouxe ao longo dos anos ao país. Lamentou o fato de que estas denúncias fazem com que a 
classe política seja muito denegrida e quem mais sofre é o vereador que está muito próximo da 
comunidade. A vereadora Joseane Hahn comentou que também passou por situações parecidas e 
constrangedoras, condenando a generalização que é feita aos políticos, avaliando que toda 
generalização causa injustiças. Por fim, o senhor Presidente solicitou a indicação de dois 
representantes para o Conselho Municipal de Plano Diretor, sendo indicados os vereadores Rafael 
Auler, como titular, e Valdecir Kronitzky, como 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 
 
 
 
   Secretário Vereador Joseane Hahn  


