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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SEXTA 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 
Kronitzky. 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 15ª Sessão Ordinária realizada no dia 26 de junho de 2017. Posta a Ata 
em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 105, que encaminha Projeto 
de Lei nº 91/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Indicação 05/2017, de 
autoria do vereador Junior Freiberger; Pedido de Providências 16/2017, de autoria do vereador 
Jorge Zimmer; e Emenda Modificativa ao Projeto 63/2017, de autoria dos vereadores Junior 
Freiberger e Rafael Auler. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde não houve manifestações. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Pedido de Providências 16/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Em 
manifestação o autor, comentou que esteve na RS 452, no entroncamento com a Rua Matias 
Simon, identificando que, após a execução do acesso, ficou suprimido o acostamento que 
diariamente é muito utilizado pelos moradores de Arroio Feliz e da Vila Britz, retirando toda e 
qualquer segurança de quem transita a pé ou de bicicleta pelo local. Levado a votação e aprovado 
por unanimidade. Indicação 05/2016, de autoria do vereador Junior Freiberger. Em explanação, o 
edil explicou que o STF se posicionou no sentido de tornar inconstitucional a cobrança da taxa de 
combate a incêndio. Como o Município de Feliz, a exemplo de vários outros, realiza a cobrança 
desta taxa, indica o vereador a imediata interrupção desta cobrança evitando futuros processos 
judiciais contra a municipalidade. O vereador Jorge Zimmer comentou que em 2006, quando fora 
vereador, também posicionou-se contrário a esta cobrança, acreditando ser esta inconstitucional, 
mas que foi voto vencido. Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. Emenda Aditiva e 
Modificativa ao Projeto de Lei 63/2017, de autoria dos vereadores Rafael Auler e Junior 
Freiberger. Em discussão, o vereador Rafael Auler explicou que a alteração prevê adequar a venda 
realizada porta-a-porta. Já o vereador Junior Freiberger explicou que a mudança por ele proposta 
visa impedir a venda ambulante de bebidas nas proximidades de eventos e comércios que tem a 
venda destas como fonte de renda. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Projeto 
de Lei 63/2017, que “Inclui artigo na Lei Municipal n.º 1.868, de 30 de dezembro de 2005 e dá 
outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da 
Comissão, com as Emendas Modificativas e Aditivas. No espaço da discussão, o vereador Jair 
Sehnem comentou que sempre foi contrário a este tipo de atividade de venda diária em trailers e 
similares, pois a cidade não comporta este tipo de comércio, sem que prejudique os comerciantes 
fixos. No entanto, se coloca favorável a esta mudança que abre a possibilidade para esta atividade 
apenas para quando houver eventos no Município. Colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 76/2017, que “Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.809, de 
30.06.05, e dá outras providências", tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. No espaço da discussão, o vereador Jorge Zimmer expôs que se faz 
necessária a profissionalização de administração do Fundo dos Servidores. Contudo, avaliou que 
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as remunerações previstas irão onerar de certa forma o Fundo, pois é de lá que serão retirados os 
valores para custear o pagamento destes valores, embora estes não sejam tão grandes. O 
vereador Junior Freiberger explicou que as gratificações não irão aumentar a taxa atual de 
administração, mas considerou válido o posicionamento do colega no caso de se concederem 
novas gratificações. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 81/2017, 
que “Consigna denominação de Rua”, 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 85/2017, que “Institui Contribuição de Melhoria decorrente da 
execução da pavimentação de ruas no Município de Feliz e dá outras providências”, tendo 
como relatora a vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. No espaço das 
discussões, o vereador Valdecir Kronitzky solicitou que antes de realizar o calçamento das ruas 
previstas no projeto, o Município estipule a tonelagem dos veículos que terão permissão para 
trafegar nestes trechos, pois muitos não respeitam isso, vindo em pouco tempo a estragar todo um 
trabalho realizado. O vereador Jorge Zimmer explicou que a aprovação da diminuição dos valores 
na Contribuição de Melhoria de 30 para 10 %, possa vir a fazer com que haja uma diminuição na 
adesão do Programa Pavimentação Comunitária, visto que realizar o pagamento da primeira pode 
ser mais em conta que o pagamento da segunda. O vereador Junior Freiberger explicou que no 
caso da Pavimentação Comunitária, a Contribuição de Melhoria seguirá sendo de 30%, conforme 
prevê o projeto em voga. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
86/2017, que “Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 3.052, de 29 de junho de 2015, 
que dispõe sobre a política de desenvolvimento territorial local e institui o Plano Diretor 
Participativo do Município de Feliz, nos termos dos artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei Federal nº 
10.257/2001”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. 
Inicialmente, o relator explicou todas as mudanças que estão sendo propostas. O vereador Luiz 
Egon Kremer explicou que muito se trabalhou e discutiu quando da aprovação do Plano Diretor, 
mas que nem tudo saiu da melhor maneira possível, o que acontece agora mediante as alterações 
propostas. O vereador Junior Freiberger relatou vários casos que chegaram para que as alterações 
fossem propostas. O vereador Jorge Zimmer alertou que conforme a Lei Orgânica Municipal há a 
necessidade de se cumprirem prazos para a apresentação de emendas o que não está ocorrendo 
neste caso. Disse ser favorável ao projeto, mas alerta para que não se possibilite questionamentos 
futuros. Projeto de Lei 90/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 3.265, de 07 de junho de 2017, 
que reestrutura a Turma Volante Municipal do Programa de Integração Tributária do Estado 
do Rio Grande do Sul e dá 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador o vereador Valdecir 
Kronitzky comentou que encontrou cerca de oito pessoas realizando medições na RS 452 e parou 
para solicitar informações, ao que lhe responderam que estavam catalogando arvores para realizar 
a poda no ano que vem. O vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre a Rústica realizada no 
Município no último domingo, que reuniu mais de 250 competidores que correram pelas ruas da 
cidade, destacando que muitas pessoas de outras cidades participaram da atividade. O vereador 
Jorge Zimmer comentou sobre o fomento a este tipo de evento que é grande propulsor também do 
turismo, pois muita gente de outras cidades vem para participar destas atividades. A vereadora 
Joseane Hahn comentou sobre as festividades realizadas na localidade de Picada Cará. O 
vereador Jair Roberto Sehnem comentou que no último final de semana esteve visitando eleitores, 
como tem feito ao longo do ano, e tem recebido elogios, pois muitos deles relatam que nunca 
receberam este tipo de visita fora da época de eleição. Nada mais havendo, o Senhor Presidente 
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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  


