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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZ DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos dezessete 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 OITAVA sessão ordinária da 
15ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e Secretariada pela 
Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Junior Freiberger, Jair Roberto 
Sehnem, Luiz Egon Kremer, Alexandre Griebler, 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 17ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 de julho 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 109, que encaminha Projetos de 
Lei nº 96/2017;  Mensagem nº 110, que encaminha Projetos de Lei nº 97/2017; Mensagem nº 111, 
que encaminha Projetos de Lei nº 98/2017; e Mensagem nº 112, que encaminha Projetos de Lei nº 
99/2017. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 18/2017, de 
autoria da vereadora Joseane Hahn; Requerimento 19/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Rafael Auler informou que ele e o colega Junior Freiberger já estão entrando em contato 
com profissionais da área, visando a tramitação do projeto do Código de Obras e alterações no 
Código Tributário, ficando aberto para que os demais colegas possam trazer as suas duvidas e 
sugestões. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora 
Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 18/2017, de autoria 
da vereadora Joseane Hahn. No espaço da discussão, não houve manifestações. Votado foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2017, de autoria do vereador Rafael Hahn. No 
espaço da discussão, não houve manifestações. Votado foi aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei 93/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 3.213, de 20 de janeiro de 2017, que autoriza a 
contratação temporária”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer favorável da 
Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Na votação, foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 95/2017, que “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 
2017 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. No espaço da discussão, não houve manifestações. Colocado em votação 
e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 96/2017, que “Autoriza a inclusão de ação na 
LDO/LOA e a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ R$ 316.160,00 (trezentos 
e dezesseis mil e cento e sessenta reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017, e dá 
outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da 
Comissão. No espaço da discussão, o vereador explicou que a verba será destinada a compra de 
160 contêineres de lixo a serem instalados inicialmente nos bairros Vila Rica e Centro. O vereador 
Jair Sehnem comentou que recebeu reclamações de moradores sobre a falta de sensibilidade 
quando aos horários para deixar o lixo para coleta. Espera o vereador que os demais bairros 
também sejam atendidos, dentro da viabilidade. O vereador Junior Freiberger explicou que o 
sistema de coleta será o mesmo já implementado em cidades, como Caxias do Sul, trazendo 
melhorias na qualidade de vida da população felizense. O vereador Rafael Auler destacou que 
mesmo com está mudança, os horários de coletas permanecerão os mesmos. Colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 97/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a 
contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento 
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– RS, com recursos próprios para a execução de obras de infraestrutura urbana e dá outras 
providências correlatas”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da 
Comissão. No espaço da discussão, o relator explicou que o financiamento visa a realização do 
asfalto entre Escadinhas e Roncador, bastante cobrado pela população local. O vereador Luiz Egon 
Kremer mostrou-se bastante feliz com o projeto, embora ele não contemple todo o trecho, mas que 
irá continuar lutando por isso. Disse acreditar na administração e no trabalho que vem sendo feito. 
Destacou e explicou a luta de muitos anos até o presente momento. O vereador Jair Roberto 
Sehnem destacou a luta do companheiro e disse que se fosse possível se asfaltaria todas as ruas 
da cidade, mas como isto não é possível, o mais viável é fazer da forma que está sendo feito, aos 
poucos e dentro da realidade. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projetos de Lei 
98 e 99/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Ost 
Renovadora de Pneus Ltda. e dá outras providências” e que “Altera o Anexo I da Lei 
Municipal nº 1.868, de 30 de dezembro de 2005, que estabelece o Código Tributário do 
Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências”, tendo como relatora a 
vereadora Joseane Hahn e parecer favorável da Comissão. No espaço da discussão, a relatora 
explicou que os vereadores fizeram uma visita técnica à empresa Ost Pneus, a qual pretende se 
instalar no Município, através da concessão de incentivos. Relatou o que foi passado aos 
vereadores, destacando que a empresa está ampliando seus serviços necessitando de maior 
espaço físico, querendo com isso retornar ao Município, nove anos após ter se mudado para Bom 
Principio. Expôs que o Município está alienando uma área de 10 hectares, com prazo para que a 
empresa retorne aos cofres municipais o valor relativo a aquisição da área. Acrescentou que a 
empresa irá ser a segunda de maior retorno a cidade, conforme projeção apresentada pelo projeto 
de lei. Além disso, explicou a redução da alíquota de ISS de 3 para 2%, para recauchutagem e 
recapagem de pneus, a exemplo do que já ocorre em diversos municípios vizinhos, e que se faz 
primordial para a vinda da empresa. O vereador Rafael Auler comentou que o retorno dos 
investimentos será de longo prazo e mostrou preocupação quanto a antiga empresa que estava 
instalada no prédio, para que deixe o prédio para pronto uso da Pneus Ost. O vereador Jair 
Sehnem disse que costumeiramente se utiliza dos serviços desta empresa, comprovando a sua 
qualidade. Pediu a valorização desta empresa também pela comunidade, pois os retornos serão 
diversos, refletindo na saúde e educação do Município. O vereador Luiz Egon Kremer enalteceu a 
rapidez da negociação entre empresa e Município. Pediu uma visão diferenciada quanto a essa 
empresa uma vez que suas raízes estão fincadas na cidade de Feliz, diferente de muitos 
aventureiros que surgem por aí trazendo problemas posteriores. O vereador Junior Freiberger 
destacou que o Desenvolvimento Econômico que foi um dos carros chefes da campanha da 
Administração está colhendo seus primeiros resultados. Expôs que a empresa que se quer trazer 
de volta a cidade tem bases sólidas e uma grande gama de clientes, contribuindo com retornos 
financeiros, que irão ser vistos posteriormente nas mais diversas áreas, principalmente, no que diz 
respeito a pavimentação. O Presidente Leonardo Mayrer lembrou que a empresa trata junto a si 
outras empresas, como a Repejat, que já está inclusa neste primeiro momento. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
o vereador Junior Freiberger pediu aos moradores de Roncador que parabenizem o vereador Luiz 
Egon Kremer, pois foi testemunha, inclusive de briga do vereador com Deputado Federal, na busca 
de recursos para a realização desta obra. Luiz Egon Kremer comentou sobre o atrito que teve com 
o Deputado Federal Alceu Moreira e as cobranças realizadas perante ele. Expôs que apesar do 
mal-estar, o resultado foi satisfatório. Falou também sobre a festividade.  Encerrou dizendo estar 
muito emocionado no dia, por todas as boas notícias recebidas. O vereador Jair Roberto Sehnem 
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destacou a entrevista do Prefeito Municipal na Rádio Vale Feliz, onde pontuou investimentos que 
estão sendo feitos nas mais diversas áreas, fazendo com que a população possa ver onde seus 
impostos estão sendo investidos. Além disso, destacou que fiscalização de calçadas que terá início 
para deixar a cidade mais bonita. O vereador Alexandre Griebler agradeceu a oportunidade de 
estar novamente como representante do povo, graças aos votos da comunidade. Comentou que 
por duas vezes esteve na Casa desde a sua saída no final do mandato, infelizmente por motivos 
fúnebres, enaltecendo a pessoa de Octávio Nienow falecido no último sábado. Pediu também para 
que se voltem às transmissões das sessões de maneira on-line, pois acredita ser um grande 
acréscimo na divulgação das atividades da Casa. 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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