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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FELIZ REALIZADA EM VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SÉTIMA 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, Joseane 

Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael 

Auler. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Luiz Egon Kremer declarou abertos os trabalhos 

da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 

Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 7ª Sessão Ordinária realizada 

no dia 15 de abril 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 55, que encaminha projeto de lei 

nº 51/2019; Mensagem nº 56, que encaminha projeto de lei nº 52/2019; Mensagem nº 57;e  

Mensagem nº 58, que encaminha projeto de lei nº 53/2019. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 

Emenda Aditiva e Redacional ao Projeto de Lei 047/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger; 

Requerimento 07/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger; Indicação 03/2019, de autoria do 

vereador Jorge Zimmer. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite do Grupo de Danças Folclóricas de 

Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 

vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre uma conversa que teve com um empresário local, 

que solicitou que fosse realizada a melhoria e se possível a limpeza de espaço para que mesmo 

sirva de estacionamento para empreendimento, que seguidamente realiza eventos, reunindo 

grandes públicos. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 

Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Indicação 03/2019, de 

autoria do vereador Jorge Zimmer. Colocada em discussão o autor explicou que seu pedido é para 

a pavimentação de dois trechos de ruas na Vila Rica. Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade. Requerimento 07/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. Colocado em 

discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto 

de Lei 51/2019, que “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação Cultural e Esportiva Feliz, 

e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da 

Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. EMENDA 

ADITIVA E REDACIONAL ao Projeto de Lei 047/2019, de autoria do vereador Junior Freiberger. 

Após breve explanação do autor, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de 

Lei 47/2019, que “Altera o Calendário de Eventos do Município de Feliz, instituído pela Lei 

Municipal nº 3.520, de 08.02.2019, 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 Substitutivo 29/2019, que "Cria o Plano de Funções 

Gratificadas do Município de Feliz/RS e a Gratificação por Desempenho de Atividade e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 

No espaço da discussão, o vereador Jorge Zimmer disse estar favorável a aprovação do projeto 
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basicamente em função do salário dos servidores do Nível Básico I é muito baixo e este tipo de 

gratificação visa tentar ajudar a estes. O vereador Leonardo Mayrer justificou ser favorável ao 

projeto visto o baixo valor recebido por vários servidores. Disse que o ideal seria buscar a 

incorporação destes valores aos salários dos servidores, mas em não havendo esta possibilidade, o 

que se apresenta por hora é o que pode e deve ser dado aos servidores. O vereador Junior 

Freiberger posicionou-se de forma contrária ao projeto, pois no seu entender não apenas o 

momento atual deve ser analisado quando se aprova um projeto, mas também o futuro e suas 

consequências. Defendeu que este tipo de gratificação embora traga benefícios agora, prejudica no 

futuro aos servidores visto que este valor não é incorporado ao valor da aposentadoria, ou então 

em caso de incapacidade produtiva laboral, este servidor não terá os rendimentos iguais, trazendo 

prejuízo ao servidor no momento que ele mais precisa, questionando se isto seria justo com os 

servidores. Mostrou preocupação também com o fato de futuras ações judiciais dos servidores, nos 

quais buscaram a incorporação destes valores aos seus vencimentos, o que desta forma não fará 

com que o RPPS não seja atingido com a concessão de gratificações. Sobre a concessão de 

gratificações expôs que as mesmas são muito genéricas, não estabelecendo metas ou objetivos a 

serem alcançados para obtê-las, o que vai contra o que se estabelece hoje no setor privado. 

Reforçou não ser contrário às gratificações, mas sim a forma com que elas estão sendo dadas. 

Defendeu a confecção de um projeto de lei para concessão de gratificações com regras 

estabelecidas, buscando a eficiência dos serviços prestados pelos servidores, e valor variável. 

Estabeleceu também um comparativo entre as comissões existentes dentro do âmbito da 

Administração Municipal, onde há servidores que participam de 10 comissões e não recebem 

nenhum tipo de gratificação, enquanto há servidores que participam de apenas uma e são muito 

bem gratificados. Isto também gera alguns desacertos, visto que por sua competência, 

determinados servidores acabam participando de diversas comissões, que demandam tempo e 

atenção do servidor, que deixa sua real função, aquela para que foi contrato e pela qual é 

remunerado, de lado. O vereador Jair Roberto Sehnem se colocou favorável ao projeto, pois 

acredita que o Executivo tem competência suficiente para saber onde e de que forma é possível 

conceder aumento ou gratificação. A vereadora Joseane Hahn disse ser o projeto bastante 

delicado, mostrando-se preocupada, da mesma forma que o colega Junior Freiberger. Por outro 

lado, vê a posição pelo lado dos servidores em que estas gratificações são um alento ao baixo 

salário recebido atualmente, acrescido do fato de que não se tem nenhum posicionamento de que 

seja concedido um aumento real no futuro aos servidores. Disse não estar 100% a favor do projeto, 

mas votar contrariamente traria mais prejuízos aos servidores de Nível Básico, que necessitam de 

serem valorizados. No espaço da 2ª discussão, o vereador Jorge Zimmer realizou um parâmetro, 

visando a diferenciação dos tipos de gratificações que serão concedidas com a aprovação do 

projeto. Expôs que não há vinculação automática da concessão de gratificações, cabendo ao chefe 

do Poder Executivo a concessão ou não das mesmas. Destacou a importância do trabalho 

realizado pelos servidores públicos e a necessidade de estes saberem da importância de ser 

servidor público. Disse ser um dilema a aprovação ou não do projeto, pois há o ideal e o 

necessário, o que não fora contemplado dentro do projeto de lei. Acrescentou que 
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sistematicamente tem se posicionado contra a criação de cargos de DCA, e gostaria de entrar na 

mesma linha quanto ao projeto, porém como cabe ao Executivo conceder ou não estas 

gratificações, acredita que haverá um bom-senso, para a não concessão desenfreada deste 

benefício. Levando tudo em consideração e pesando os prós e contras, disse que irá se posicionar 

favoravelmente ao projeto. A vereadora Joseane Hahn comentou que não só as gratificações 

mantêm um servidor motivado, mas a manutenção do seu poder de compra, o que não tem 

acontecido, visto que os salários estão cada vez mais achatados. Defendeu também a revisão do 

Plano de Carreira dos Servidores do Município. O vereador Leonardo Mayrer destacou que os 

vereadores estão dentro de uma realidade que é apresentada frente ao projeto e que a discussão é 

válida, mas muitas posições apresentadas estão dentro de um plano utópico. Para o vereador a 

aprovação é a única forma de realmente contemplar que realmente precisa. O vereador Luiz Egon 

Kremer se posicionou favoravelmente, embora não vote. Disse ser sabedor de que o ideal era a 

incorporação do valor aos salários, mas em isso não acontecendo seria ideal que os servidores 

utilizem o valor das gratificações para criarem economias para uma utilização futura. Comparou a 

forma e os gastos de um agricultor com os servidores públicos, mostrando as dificuldades que cada 

uma das profissões. No espaço da votação, foi aprovado por 7 votos favoráveis e o voto contrário 

do vereador Junior Freiberger. Projeto de Lei 46/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a firmar Termo de Permissão de Uso de imóvel de sua propriedade com a Companhia 

Riograndense de Saneamento – CORSAN e dá outras providências”, tendo como relator o 

vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 48/2019, que “Autoriza a concessão de 

patrocínio ao Grupo de Danças Folclóricas Alemãs de Feliz e dá outras providências”, tendo 

como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 49/2019, que “Consigna 

denominação à Rua do Município de Feliz”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer 

favorável da Comissão. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei 50/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 3.271, de 22 de junho de 

2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio com o Estado do Rio Grande 

do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, com a interveniência da Polícia Civil, 

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. Passamos 

às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem convidou os colegas para a 

festividade da Associação Santa Cecília de Picada Cará, a ocorrer no dia 11 de maio. 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 Luiz Egon Kremer 

 

   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


