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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a QUARTA 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, Jorge Zimmer, Luiz Egon Kremer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 
Kronitsky. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Leonardo Mayrer declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu os 
trabalhos solicitando a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 
3ª Sessão Ordinária realizada no dia 20 de março de 2017. Posta a Ata em votação foi aprovada 
por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do 
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 06/2017, de autoria da 
vereadora Rafael Auler; e Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 27/2017, de autoria dos 
vereadores Junior Freiberger e Rafael Auler. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para o GRANDE EXPEDIENTE: Onde o vereador Jair Sehnem comentou que irá cobrar nos 
próximos dias a execução das paradas de ônibus no interior do Poder Executivo, visto que já fora 
aprovado em janeiro projeto que liberava verbas para este fim. Outra cobrança realizada pelo 
vereador foi a fiscalização das calçadas do Município. Explicou que a sua cobrança não é em 
questão de penalização, mas sim em busca de uma mobilização de forças para que este problema 
seja sanado. O vereador Luiz Egon Kremer reclamou da forma de envio de projetos para a Casa. 
Comentou que durante o recesso da Câmara houve cinco sessões extraordinárias, com mais de 35 
projetos analisados e, agora, com o ano legislativo em andamento, o envio praticamente cessou, 
pedindo explicações sobre isso. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhora Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Requerimento 06/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. Após breve discussão, foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 27/2017, de 
autoria dos vereadores Rafael Auler e Junior Freiberger. Colocado em discussão, o vereador Junior 
Freiberger esclareceu que as mudanças propostas ao Projeto de Lei visam deixar claro as 
premissas para o correto repasse dos bens ao Fundo de Previdência. O vereador Jorge Zimmer 
comentou que a emenda possui méritos, que dão segurança ao Fundo de Previdência para o 
repasse. Explicou que a oposição votará a favor da emenda, mas de forma contrária no projeto. 
Explicou que este posicionamento em caso de aprovação do projeto, através do voto de minerva, 
terá maior segurança.  Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 
27/2017, que “Inclui dispositivo na Lei Municipal n.º 1.308, de 27 de outubro de 1999, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à extinção de débitos tributários pelos 
institutos da compensação e dação em pagamento”, tendo como relator o vereador Junior 
Freiberger e parecer favorável da Comissão com a EMENDA MODIFICATIVA. Colocado em 
discussão, o relator explicou que o Município possui uma dívida com Fundo de Previdência, no 
valor de R$ 24 milhões oriunda de uma negociação ocorrida em 1993. Visando renegociar os 
débitos. Contudo, as alíquotas negociadas transformaram a dívida em uma bola de neve, sendo 
que agora o Município procura formas diferenciadas da diminuir os valores devidos. Com o projeto, 
explicou o vereador, quer o Município repassar imóveis ao Fundo, com forma de abater a dívida, 
seguindo uma série de tramites, estes aprovados através da Emenda Modificativa. O vereador 
Rafael Auler acrescentou que mesmo depois de passar por todos os tramites, a dação dos imóveis 
terá ainda de passar pelo crivo do Poder Legislativo. O vereador Jorge Zimmer comentou que 
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legalmente o projeto é viável, contudo expôs que dificilmente este tipo de dação auxiliará no 
abatimento da dívida, visto que normalmente os imóveis ofertados para pagamento de dívidas não 
são bons, pois, em sua opinião, os imóveis considerados atraentes são vendidos no mercado 
imobiliário a preços muito melhores do que os possíveis abatimentos de dividas com o Município. 
Em virtude disso, acredita que poucos serão os imóveis que atenderão todas as exigências do 
Projeto que está sendo discutido. Além disso, acredita que seja muito mais fácil o Município leiloar 
os imóveis recebidos, já que tem todo o aparato para fazê-los, e que repasse o valor da venda para 
o Fundo. O vereador Jair Roberto Sehnem trouxe um pouco do histórico da dívida, relembrando a 
aprovação da renegociação, citando o então vereador Luiz Weber, que abandonou a votação a 
época, referindo que o mesmo afirmou que aquela aprovação representaria a quebradeira do 
Município, o que hoje se confirma, já muitos recursos são alocados para este pagamento, deixando 
de serem investidos em melhorias e benefícios em prol da comunidade. O vereador Jorge Zimmer 
explicou que o Fundo fora criado em diversos outros Municípios e comentou que a renegociação da 
divida trouxe fôlego à Administração, pois se não tivesse sido feita a negociação, o Município teria 
de desembolsar todo o dinheiro já na época, fazendo com que diversos investimentos que foram 
feitos até hoje, não tivessem acontecido. Por fim, o vereador Junior Freiberger explicou as formas 
com que os cálculos de venda e repasse financeiros serão realizados, bem como as 
responsabilizações civis cabíveis aos gestores públicos. Além disso, detalhou formas de 
administração dos fundos com exemplos bons e ruins. Colocado em votação foi aprovado com voto 
de minerva do Presidente, tendo votos contrários dos vereadores Jorge Zimmer, Valdecir Kronitsky, 
Marcelo Muller e Joseane Hahn. Projeto de Lei 43/2017, que “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) na Lei Orçamentária 
Anual – LOA de 2017 e dá outras providências”, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn 
e parecer favorável da Comissão. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 44/2017, que “Altera e inclui dispositivos 
na Lei Municipal nº 1.868/2005, 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. Colocado em discussão, o vereador Luiz Egon Kremer 
parabenizou a Administração por rever este posicionamento, acreditando que os integrantes das 
entidades ficam mais tranquilos e respiram aliviados com o envio deste projeto que na sua opinião 
será aprovado. Pediu para que os boletos que já estão sendo distribuídos sejam recolhidos e os 
valores pagos sejam ressarcidos às entidades. O vereador Jorge Zimmer explicou que no ano 
passado, como advogado defendeu várias instituições deste tipo de cobrança, alegando que não 
havia previsão legal para esta cobrança, o que agora se comprova através do envio do referido 
projeto. Lamentou apenas o fato de que quem foi cobrado no ano passado e que não o fez o 
pagamento terá de fazê-lo, visto que por ter sido um ano eleitoral a isenção não foi concedida. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Veto ao Projeto de Lei 55/2016, que 
“Dispõe sobre a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - aos 
aposentados, inativos, pensionistas e aos portadores de HIV/AIDS e de neoplasia maligna 
(câncer) com renda de até 02 (dois) Salários Mínimos Nacionais e dá outras providências”, 
tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Colocado em 
discussão, o relator explicou que o projeto é de grande valia, porém há diversos pontos que 
necessitam ser melhor estudados para que possa virar lei. Citou o Parecer Jurídico do Poder 
Executivo, onde são fundamentados os motivos do veto. O vereador Jorge Zimmer comentou que o 
veto será aceito por todos os vereadores, em virtude de chegarem a um posicionamento que o 
valor de dois salários-mínimos é bastante alto, vislumbrando que se o valor fosse menor talvez 
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mudaria de opinião. Expôs também que foi encaminhado ao Ministério Público representação pelo 
fato de que o projeto foi apresentado em ano eleitoral, por um concorrente ao cargo de vereador. 
Comentou que o mesmo fora apresentado após as eleições, sendo que o candidato sequer havia 
obtido êxito. Citou ainda a Constituição Federal, que permite ao vereador uma série de 
prerrogativas, que fazem cair por terra os questionamentos do MP. Finalizou comentando que há a 
necessidade de um estudo quanto aos valores e formas com que são realizados os cálculos do 
IPTU, que oneram em muito algumas famílias em função de algumas distorções nos valores. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Valdecir Kronitsky pediu a Administração Municipal encaminhe um ofício ao Daer 
solicitando que sejam feitas as roçadas nas laterais da RS 452 ou, se não for possível, que autorize 
o Município a realizar o serviço. O vereador Luiz Egon Kremer convidou a todos para o primeiro 
final de semana do Festival do Chopp. Comentou ainda que tem recebido inúmeras reclamações 
referente a cobrança de taxa de lixo de garagens. O vereador Junior Freiberger explicou que o 
Município está realizando uma revisão do Código Tributário e que a interpretação atual é de que há 
fato gerador das matrículas das garagens, ocasionando a cobrança. 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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   Secretário Vereador Joseane Hahn  


