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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZESETE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA QUINTA 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 e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE 
ATA: Ata da 14ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 de junho 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 80/2019, que encaminha o Projeto de Lei 75/2019; e Mensagem 81/2019, que 
encaminha o Projeto de Lei 76/2019.  Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael Auler destacou o envio do projeto de lei que trata 
do Código Tributário Municipal e alterações propostas pelo Executivo. Destacou algumas das 
mudanças propostas, como a diminuição do valor da alíquota do IPTU e flexibilização do 
pagamento das taxas de ISSQN. O vereador Jorge Zimmer comentou sobre os disparates nas 
cobranças de ITBI entre os diversos municípios da região e o nosso Município, destacando que a 
diferenciação é muito alta para os contribuintes de Feliz, o que traz problemas para cidadãos que 
pretendem fazer a sucessão familiar de áreas e imóveis. Acrescentou o custo enorme dos impostos 
a nível estadual, que praticamente inviabilizam a realização dos inventários de diversas famílias. 
Comentou também sobre a ação realizada pelas Câmaras de Vereadores de Alto Feliz, Feliz, Linha 
Nova, São Vendelino e Vale Real na busca de trazer efetivo para os municípios da região, visto que 
atualmente há viaturas, há armamento para realização do trabalho, mas não há recursos humanos 
para atuarem nas cidades. Através de um documento elaborado pelas Câmaras em parceria com o 
Comando Regional da Brigada Militar, os vereadores cobrarão o envio de efetivo, visto que uma 
turma nova será formada no próximo mês. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Projeto de Lei 65/2019, que “Define as alíquotas de contribuição referente ao contrato de 
Prestação de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial, firmado com o Instituto 

de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) e dá outras providências”, tendo como 
relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão COM A EMENDA 
MODIFICATIVA. Após a explicação do relator, o vereador Rafael Auler relembrou o projeto de lei 
aprovado no ano passado, sobre o acordo extrajudicial com o IPERGS e o Município, ficando o 
Município obrigado realizar a partir de agora este ajuste, com paridade de pagamentos entre os 
servidores e o Município. O vereador Jair Roberto Sehnem destacou que o Município gasta cerca 
de R$ 6 milhões anuais, sendo que só para o funcionalismo se destina R$ 1 milhão deste total, o 
que mostra a valorização que a Administração Municipal dá aos seus servidores. A vereadora 
Joseane Hahn destacou que o ajuste foi uma proposta do Sindicato dos Servidores, e que 
inicialmente foi tratado como inviável, porém com muita luta se conseguiu demonstrar que 
realmente era viável. Comentou sobre uma proposta apresentada pelo colega Junior Freiberger, 
antes da sessão, a qual considerou bastante interessante. Se manifestou preocupada com uma 
possível debandada futura do IPERGS, o que pode acarretar em novos ajustes e novos problemas, 
uma vez que se não tiverem um plano, estes servidores irão em busca dos serviços públicos, 
inchando ainda mais as filas de atendimento. O vereador Jorge Zimmer trouxe dados dos custos 
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mensais em saúde, por parte dos servidores públicos e de toda a comunidade. Destacou que o 
IPERGS, apesar de todas as dificuldades, atende muito bem aos seus beneficiários, fazendo com 
que o Município economize bastante em financiamento da saúde, visto que se não houvesse o 
mesmo, estes atendimentos estariam sendo realizado nas unidades básicas de saúde. Colocado 
em votação e aprovado por unanimidade COM A EMENDA MODIFICATIVA. Projeto de Lei 
71/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de sua propriedade e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. 
No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer colocou-se favorável a proposta e relembrou 
o Pedido de Providências encaminhado por ele a poucas semanas, visando a realização do 
processo de pavimentação no trecho, onde estão estas áreas. Colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei 74/2019, que “Autoriza a concessão de incentivos para a 
Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Feliz - ACISFE, e dá outras providências”, 

tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. No espaço das 
discussões, o vereador Rafael Auler destacou que além de servir à Acisfe, a nova sede também 
abrirá espaço para a municipalidade, através do SINE, que terá uma sala a sua disposição, bem 
como o auditório que ficará a disposição para serem realizados eventos e palestras. Pontuou 
apenas o fato de o prazo ser bastante enxuto, o que lhe traz certo receio de uma posterior 
necessidade de alteração do prazo. O vereador Jorge Zimmer fez referência sobre a importância de 
uma Associação Comercial, Industrial e de Serviços para o Município, destacando os cursos e 
eventos que capacitam a comunidade para o bom atendimento dos clientes, o que incentiva os 
munícipes e turistas a movimentarem o comércio local. Espera que com a futura sede este trabalho 
se engrandeça ainda mais. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, a vereadora Joseane Hahn parabenizou a ACISFE pelo evento 
realizado no último final de semana e espera que o mesmo se repita nos anos seguintes. O 
vereador Luiz Egon Kremer também teceu elogios ao evento da ACISFE, porém pediu uma melhor 
organização na questão das bebidas. Por fim convidou a todos para a próxima sessão que será 
itinerante e acontecerá na Sociedade Juvenil, em São Roque. 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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