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ATA DA VIGÉSIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA SETIMA 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, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitzky. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente reiniciou a Sessão e solicitou a 
Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 26ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 25 de setembro 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 143, que encaminha Projeto de Lei nº 129/2017;  
Mensagem nº 144, que encaminha Projeto de Lei nº 130/2017; Mensagem nº 145, que encaminha 
Projeto de Lei nº 131/2017; Mensagem nº 146, que encaminha Projeto de Lei nº 132/2017;  
Mensagem nº 147, que encaminha veto parcial ao Projeto de Lei nº 121/2017; Mensagem nº 144, 
que encaminha Projeto de Lei nº 133 e 134/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Requerimento 27/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Ofício do Movimento O Sul é o Meu País. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Luiz Egon Kremer comentou dos 
transtornos registrados no último domingo em várias localidades do Município e que atingiram 
grande parte dos agricultores das regiões de Escadinhas, Vale do Lobo e Roncador, que tiveram 
muitas estufas danificadas. O vereador Jair Roberto Sehnem comentou sobre o lançamento do 
evento do Encontro das Cervejarias a se realizar no próximo domingo. Destacou que o evento 
tende a crescer a cada ano, pois o numero de cervejeiros artesanais tem aumentado 
consideravelmente nos últimos anos. O vereador Rafael Auler solidarizou-se com o colega Luiz 
Egon e demais produtores que tiveram grandes perdas devido aos vendavais. Salientou sobre os 
termos de compromissos assinados com moradores de seis ruas para a realização de 
pavimentação comunitária, sendo que em breve muitos moradores do Município terão calçamento 
defronte às suas residências. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor Presidente 
solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 27/2017, de autoria do vereador 
Rafael Auler. No espaço das discussões não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei 122/2017, que “Revoga dispositivos da Lei Municipal n.º 
2.920, de 31 de julho de 2014, que regulamenta o Serviço Público de Transporte Individual de 
Passageiros em Veículo de Aluguel - Táxi, e dá outras providências”, tendo como relator o 
vereador Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. 
O vereador Luiz Egon Kremer colocou-se favorável ao projeto, pois o mesmo visa favorecer o 
usuário, uma vez que há muita diferenciação de valores. Colocou em debate também o fato de que 
existe a necessidade de realizar-se um rodízio entre os pontos e os taxistas, pois há pontos bons e 
outros nem tanto. O vereador Jair Roberto Sehnem se colocou favorável a aprovação do projeto 
para que se passe a usar o taxímetro. O vereador Jorge Zimmer relembrou a construção do projeto 
de Lei dos Taxistas, que contou com a participação de todos os prestadores do serviço, e que 
agora não se pode fazer esta mudança sem que haja a concordância de todos. Trouxe o exemplo 
de outros municípios, onde taxistas instalaram o equipamento sem que fossem obrigados, e 
utilizaram este equipamento como chamariz de clientes. Expôs que há uma tabela de valores que 
deveria estar exposta em todos os taxis, para que o usuário pudesse ter ideia do valor correto que 
deva ser cobrado e solicitou maior fiscalização da Prefeitura se isto não está sendo atendido pelos 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

permissionários. A vereadora Joseane Hahn colocou-se contrária ao projeto, pois o mesmo surgiu 
de uma reunião com somente alguns taxistas e não com todos, sabendo que muitos dos que não 
foram ouvidos não concordam com esta mudança. O vereador Rafael Auler pediu para que os 
colegas tivessem uma visão preocupada no interesse dos usuários. O vereador Junior Freiberger 
entende que o projeto tenha sido amplamente debatido anteriormente, mas acredita que o interesse 
do usuário não fora ouvido à época. Explicou que o custo da instalação do equipamento será 
embutido dentro do valor final das corridas. Colocado em votação foi aprovado por 5 votos a 3, com 
votos contrários dos vereadores Valdecir Kronitzky, Jorge Zimmer e Joseane Hahn; Projeto de Lei 
124/2017, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.490, de 24 de dezembro de 2010, que 
Institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a Declaração Eletrônica de Serviços, dispõe sobre a 
geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviços, e dá outras 

providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, não houve manifestações. 
Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 126/2017, que “Altera a 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 de Constituição, Justiça e Orçamento. No 
espaço das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 127/2017, que “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 7.624,71 (sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2017, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No 
espaço das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 130/2017, que “Acrescenta cargos de Professor, na Lei Municipal nº 

1.936, de 1º.08.06, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Joseane Hahn e 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, 
o vereador Jorge Zimmer enalteceu a criação de cargos efetivos e com foco na educação, no que 
sempre será favorável. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Veto Parcial ao Projeto 
de Lei 121/2017, que “Estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação 
tributária e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior Freiberger e Parecer 
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. O relator do projeto defendeu a 
rejeição do veto uma vez que a emenda quer que seja reconsiderado os valores venais em caso se 
não concordância do cidadão, dando a ele o direito ao contraditório, respeitando o Parecer Jurídico 
da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores. Levado o veto a votação foi rejeitado por 
unanimidade. Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde Jair Roberto 
Sehnem lembrou que a ONG ViraLate havia feito uso da Tribuna Livre para solicitar auxilio 
financeiro do Município. O Poder Executivo se solidarizou com a causa e disponibilizou R$ 5 mil, 
necessitando a entrega da documentação para a execução do projeto, o qual até agora não foi 
feito. O vereador Luiz Egon Kremer parabenizou a equipe da Associação Escadinhas e o Círculo de 
Máquinas por mais um grande Jantar realizado, na última sexta-feira. Destacou o trabalho que é 
realizado pelas duas entidades visando ajudar as comunidades do Município. O vereador Valdecir 
Kronitzky comentou sobre os transtornos causados pelo vento no último domingo. Relatou que em 
Bom Princípio a Defesa Civil mesmo não sendo de sua competência realizou a limpeza da RS 452, 
enquanto na cidade de Feliz, funcionários da Secretaria de Obras mesmo vendo árvores caídas na 
rua e tendo uma motosserra no veículo, desviaram das mesmas e não tomaram nenhuma atitude. 
Estas árvores, segundo o vereador, traziam perigo aos transeuntes. Nada mais havendo, o Senhor 
Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão, 
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lavrando-se a presente Ata que lida, discutida e aprovada em sessão, segue assinada pelo 
Presidente e Secretário do Legislativo. 
 

 

Presidente Vereador Leonardo Mayrer 

 

    

Secretária Vereador Joseane Hahn  


