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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a 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, 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 5ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 03 de abril 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 
INTERNO: Mensagem nº 64, que encaminha Projeto de Lei nº 52/2017; EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Indicação 03/2017, de autoria do vereador Junior 
Freiberger; Pedido de Providências 08/2017, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Moção de 
Apoio 02/2017, de autoria de todos os vereadores e Projeto de Lei 53/2017; e Pedido de 
Providências 07/2017, de autoria do vereador Jorge Zimmer. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: no qual o vereador Jorge Zimmer 
comentou sobre as cobranças de impostos no Município, no que se refere ao Código Tributário, que 
em sua opinião precisa ser revisado. Comentou sobre a cobrança de IPTU de diversas obras que 
se quer estão concluídas. Destacou que há um prédio construído de maneira moderna, no qual 
oferecerá estacionamento aos seus clientes, no entanto, já estão sendo cobrados IPTU sobre as 
salas comerciais e pelos Box das garagens, sendo que o prédio nem pode ainda ser ocupado. 
Enalteceu a Indicação do colega Junior Freiberger e pediu para que sejam realizadas outras 
alterações visando clarear os critérios de cobrança do Código Tributário. Pediu, ainda, ao colega 
Rafael Auler, que tem levado as reivindicações ao Executivo, solicite que o mesmo oficie o DAER 
ou, então, a exemplo de Vale Real, o próprio Município execute a roçada da RS 452, na localidade 
de Arroio Feliz. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhora 
Secretária que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 08/2017, 
de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Indicação 03/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. No espaço da 
discussão, o autor pediu desculpas ao colega Luiz Egon Kremer, visto que fez a Indicação de forma 
rápida e por um lapso acabou por não colocar o nome do colega na proposição. Solicitou, então, 
que a permissão do colega para colocá-lo como coautor. O vereador Jorge Zimmer comentou a 
respeito da justificativa da Indicação, a qual diz que o Código Tributário está sendo revisto, e pediu 
para que o colega seja um defensor na construção do mesmo para que não se onere ainda mais os 
contribuintes do Município. Junior Freiberger esclareceu que não participa do grupo que está 
revisando o Código Tributário e que o seu trabalho frente ao mesmo se restringirá ao trabalho 
legislativo. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Moção de Apoio 02/2017, de 
autoria de todos os vereadores. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Luiz Egon Kremer 
comentou sobre o Festival do Chopp que novamente obteve grande sucesso, a exemplo do 
Esquenta. Quanto ao último reforçou sua posição para que o mesmo aconteça na Praça Lidovino 
Fanton. Destacou a qualidade do chopp, que é fabricado na cidade de Feliz. Enalteceu a presença 
do padre de Feliz nas festividades, expondo que os padres têm de ir ao encontro dos jovens para 
que estes passem a frequentar também as igrejas. O vereador Jair Roberto Sehnem falou sobre 
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uma visita realizada ao prefeito municipal, no qual foi comunicado de que a verba aprovada na 
Câmara de Vereadores para a construção de paradas de ônibus infelizmente não poderá ser 
aplicada neste ano. Sobre as calçadas com problemas na área central da cidade destacou que 
muitos proprietários estão realizando melhorias. A vereadora Joseane Hahn comentou sobre os 
problemas na VRS 843, já relatados no mês anterior sobre as roçadas. Desejou uma Feliz Páscoa 
a todos. O vereador Luiz Egon Kremer retomando a palavra parabenizou o Grupo de Danças pela 
bela apresentação realizada no Festival do Chopp. Tomando a palavra, o senhor presidente 
comentou da necessidade de cada um saber das suas competências. Expôs que a Socef é 
responsável pelo Festival do Chopp e faz a organização com maestria. Já o Esquenta é um evento 
do Município e cabe a ele realizar todas as melhorias necessárias para bem atender a sua 
comunidade. O vereador Valdecir Kronitzky lamentou o fato dos estabelecimentos comerciais não 
se favorecerem do Festival e buscar receber bem os visitantes, promovendo promoções e 
atendimentos diferenciados. 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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