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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM OITO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a NONA 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, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e 
Valdecir Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou 
abertos os trabalhos da presente Sessão e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a 
LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 8ª Sessão Ordinária realizada no dia 24 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 71, 
que encaminha Projeto de Lei nº 65/2017; - Mensagem nº 72, que encaminha Projeto de Lei 
nº 61/2017; - Mensagem nº 73, que encaminha Projeto de Lei nº 62/2017; - Mensagem nº 74, 
que encaminha Projeto de Lei nº 63/2017; - Mensagem nº 75, que encaminha Projeto de Lei 
nº 64/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Convocação do 
Secretário de Fazenda. DEMAIS EXPEDIENTES: - Convite da Associação de Estudantes de 
Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: no 
qual o vereador Jorge Zimmer utilizou o espaço da Tribuna para comentar a respeito do 
Projeto de Lei 65/2017, que trata do novo Estatuto dos Servidores Municipais. Criticou a falta 
de diálogo entre os responsáveis pelas mudanças propostas e os principais atingidos por 
elas, que são os servidores públicos. Disse que em sua opinião algumas mudanças propostas 
dão uma margem muito grande para interpretação a bel-prazer da chefia, o que pode 
acarretar em uma falta de isonomia no tratamento e na relação hierárquica. Expôs que estas 
medidas seguem um paralelo com o estado e com o país, no qual se busca a precarização do 
trabalho. Contudo, disse ter certeza que todos os colegas irão analisar o tema com a lente da 
imparcialidade, vendo o que será possível acatar e o que é necessário mudar. O vereador Jair 
Roberto Sehnem comentou sobre a falta de efetivo policial junto a Delegacia de Policia. Disse 
que reuniu-se com o Prefeito Municipal para tentar a contratação de um servidor por parte do 
Executivo que possa ser cedido para a área da segurança, acrescentando que em breve será 
enviado um projeto a Casa Legislativo tratando sobre o assunto. Passamos então para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 57/2017, que “Altera Lei municipal nº 

1.935, de 1º de agosto de 2006 e da outras providências”, 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 59/2017, que “Revoga a Lei Municipal 
nº 2.717/2013 de 22 de janeiro 2013, que torna obrigatória a instalação de dispositivos 
de segurança nas agências e nos postos de serviços de instituições financeiras 
localizadas no Município de Feliz – RS”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e 
parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Convocação do Secretário da Fazenda para comparecer a esta Casa 
Legislativa, no dia 22 de maio de 2017. Após breve discussão, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade.  Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Junior Freiberger defendeu-se sobre boatos de que teria auxiliado na formatação do projeto 
do Estatuto dos Servidores, o qual assegurou não ter nenhum tipo de influência. Disse que 
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buscou informações a respeito de atestados médicos, cuja sua opinião é de que este é um 
dos assuntos mais sensíveis do Projeto. Colocou-se a disposição de todos para discussão e 
inclusão de melhorias na proposta. O vereador Luiz Egon Kremer expôs que esteve reunido 
com os servidores buscando inteirar-se do assunto e também irá trabalhar em busca daquilo 
que acredita ser certo. O vereador Jair Roberto Sehnem leu ofício encaminhado ao Daer 
solicitando reforço e melhorias na VRS 843 devido ao aumento de fluxo de caminhões e 
buscando evitar futuros transtornos. Adiantou que será feito asfalto entre a rótula da VRS 843 
até a entrada do britador da Administração Municipal. Por fim, comentou que após ter 
prometido realizar a poda das margens da VRS 843 se não ocorresse nenhuma mobilização 
por parte do DAER, realizou, então, o cumprimento a mesma no último feriado. O vereador 
Rafael Auler enalteceu e agradeceu a todos que se mobilizaram para a realização do Baile de 
50 anos do Grupo de Danças Folclóricas de Feliz, ocorrido no sábado anterior. O vereador 
Jorge Zimmer comentou que em outra oportunidade, quando vereador da cidade, solicitou 
melhorias na estrutura do Amorão. Após o Município encaminhar um projeto à Brasília, na 
última legislatura, o vereador Jorge participou de uma Comitiva que foi a Capital Federal e 
que em encontro com o Senador Paulo Paim foi identificado que o projeto necessitava ser 
recadastrado. Acontece que, agora, a Casa recebeu um documento do Deputado Alceu 
Moreira, o qual expõe que o envio de R$ 450 mil é de emenda parlamentar de sua autoria, o 
que, segundo o vereador, não corresponde com a realidade como um todo, explicando que 
um valor destes não pode ser oriundo de emenda parlamentar, mas sim de verbas de 
Ministérios. Acredita que o mesmo possa ter buscado e trabalhado pelo envio do valor ao 
Municipio, mas não sendo o valor oriundo de emenda sua. A vereadora Joseane Hahn 
enalteceu o envolvimento dos Servidores Públicos na busca por seus direitos e parabenizou a 
todos pela mobilização. Parabenizou a atitude do colega em relação a roçada realizada. Por 
fim, parabenizou a todas as mães pela passagem do seu dia. Usando novamente a palavra, o 
vereador Jair Sehnem convidou a todos para o Baile de Kerb de Picada Cará a se realizar no 
sábado seguinte. 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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