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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos seis 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 TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 solicitou a Senhora Secretária que 

procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 30ª Sessão Ordinária realizada no dia 23 de 

outubro 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 

164, que encaminha Projeto de Lei nº 149/2017; Mensagem nº 165, que encaminha Projeto de Lei 

nº 150/2017; e Mensagem nº 166, que encaminha Projeto de Lei nº 148/2017; EXPEDIENTE 

APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 31/2017, de autoria do vereador Rafael 

Auler; Pedido de Providências 21/2017, de autoria do vereador Marcelo Antonio Muller. Concluído o 

PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Rafael 

Auler enalteceu a realização de mais uma edição do Projeto Políticos do Futuro, ocorrida 

anteriormente à sessão. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor Presidente 

solicitou a leitura das seguintes proposições: Requerimento 31/2017, de autoria do vereador 

Rafael Auler. No espaço das discussões não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado 

por unanimidade. Pedido de Providências 21/2017, de autoria do vereador Marcelo Antônio 

Muller. No espaço da discussão não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei 135/2017, que “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 15.594,81 (quinze mil, quinhentos e noventa e quatro mil e oitenta um 

centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2017 e dá outras providências”, tendo como 

relator o vereador Rafael Auler e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Orçamento. No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer questionou o fato de o valor 

encaminhado através da Consulta Popular de 2012/2013 ter de ser devolvido ao Estado, visto que 

o Município não realizou a contrapartida, conforme a mensagem do projeto. Lamentou que eram 

valores destinados para a área da Saúde. O vereador Rafael Auler explicou que buscou 

informações a respeito da devolução. Conforme o vereador, em um levantamento inicial de valores, 

o custo de aquisição do que fora solicitado ao Estado, através do Plano de Trabalho, era de R$ 165 

mil, porém, no momento da licitação, o valor baixou para R$ 150 mil. Com isso, o valor que foi 

poupado está sendo devolvido ao Estado. O vereador Jorge Zimmer lamentou o fato de a 

mensagem encaminhada pelo Executivo não ser clara quanto ao que realmente se quer com o 

projeto, solicitando que as mesmas sejam mais detalhadas, para evitar problemas futuros. Levado a 

votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 136/2017, que “Institui Contribuição de 

Melhoria decorrente da execução da pavimentação asfáltica das Ruas Maurício Cardoso e Júlio 

de Castilhos no Município de Feliz, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 

Junior Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No 
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espaço das discussões, o vereador Valdecir Kronitzky questionou o fato de se querer cobrar 

contribuição de melhoria na localidade de Arroio Feliz, onde os terrenos se encontram em área 

alagável, o que impossibilita a realização de novas construções, solicitando maiores explicações do 

relator. O vereador Jorge Zimmer comentou que a taxa de contribuição de melhoria se dá através 

da valorização do imóvel do proprietário. Expôs que já fora aprovado um projeto anterior, que talvez 

traga até problemas para a cobrança da contribuição de melhoria, visto que o projeto de lei tem que 

ser anterior à realização da obra, acreditando que o Município terá dificuldades nesta cobrança. 

Quanto a valorização dos imóveis acredita o vereador que cada proprietário deverá encaminhar ao 

Poder Executivo as alegações que demonstram que não houve valorização e, por isso, não 

podendo haver cobrança. O vereador Junior Freiberger explicou que há algumas ruas que estão no 

passivo do Município, onde existe a necessidade de que se façam os trâmites legais para que o 

Município possa cobrar os devedores, conforme obriga a legislação. Se o proprietário do imóvel 

entrar na justiça para não realizar o pagamento e tiver ganho de causa, isto dará respaldo ao 

prefeito para não realizar a cobrança. Levado a votação foi aprovado, com o voto contrário do 

Valdecir Kronitzky. Projeto de Lei 143 e 144/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 1.586, de 31 de 

dezembro 2002, que institui o Código de Posturas do Município de Feliz e dá outras 

providências” e “Autoriza a inclusão de programa no PPA 2014/2017, no Anexo de Metas 

Prioritárias da LDO e LOA de 2017, PPA 2018/2021 e autoriza a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”, 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 145/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais 

em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”, tendo como relatora a 

vereadora Joseane Hahn 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 146/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 

doação uma área de terras no Bairro Matiel, Feliz/RS e dá outras providências”, tendo como 

relator o vereador Rafael Auler e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Orçamento. No espaço das discussões, o vereador Jorge Zimmer louvou a doação da área de terra 

por parte do senhor Luiz Weber, visto que é uma área bastante significativa. Acrescentou que há 

nas proximidades uma área adquirida pelo Município para possivelmente instalar uma área 

campeira, e que certamente se utilizará desta área para ser acessada. O vereador Luiz Egon 

Kremer também parabenizou a doação e enalteceu as pessoas que fazem este tipo de benesses 

para a comunidade felizense. O vereador Jair Roberto Sehnem seguiu a mesma linha de elogios ao 

senhor Luiz Weber, destacando o trabalho feito pelo mesmo como vereador, empresário e como 

cidadão felizense. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 147/2017, que 

“Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.283,00 (dez mil, duzentos e 

oitenta e três reais) 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 
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aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 149/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais em razão de excepcional interesse público, e dá outras 

providências”, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn 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 150/2017, que “Altera § 2º do art. 

1º da Lei Municipal nº 3.231, de 21 de fevereiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a 

contratar 03 (três) Auxiliares de Serviços Gerais e 01 (um) Auxiliar de Ensino, em razão de 

excepcional interesse público, e dá outras providências”,  tendo como relatora a vereadora 

Joseane Hahn e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço 

das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. 

Seguindo, passou-se para às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Junior Freiberger 

enalteceu o a presença do novo coordenador da Defesa Civil do Município, Marcos Bianchet, 

desejando a ele um bom trabalho na sua empreitada. Destacou também a realização do Projeto 

Políticos do Futuro e ressaltou os pedidos feitos onde alguns, embora utópicos, mostram as 

necessidades dos munícipes, que por muitas vezes são cobradas pelos vereadores na Casa 

Legislativa. O vereador Jair Sehnem comentou que fez visitas à agricultores da localidade de Vale 

do Lobo e exaltou o trabalho realizado por estes. O vereador Rafael Auler comentou sobre a 

montagem da estrutura do Encontro de Cervejeiros junto ao Parque Municipal, pontuando a 

programação que está bastante diversificada e intensa. 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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