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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a PRIMEIRA sessão ordinária da 14ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Ivan Luiz Petry e Secretariada pelo 
Vereador Alexandre Griebler. Estiveram presentes, os Vereadores: Anelise Lamb Tempass, 
Leonardo Mayrer, Raul Cesar Franzen, Marcelo Antonio Muller e Luiz Egon Kremer, Paulo 
Alberto Hahn e Ronie André Simon. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Alexandre 
Griebler declarou abertos os trabalhos da presente Sessão.  Invocando a proteção de Deus, o 
Senhor Presidente solicitou o ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE 
ATA; Ata da 37ª Sessão Ordinária realizada no dia 24 de dezembro de 2015; e Ata da 1ª 
Sessão Extraordinária realizada no dia 14 de janeiro de 2016. Postas as atas em discussão 
não houve manifestações. Postas as Atas em votação foram aprovadas por todos. Após, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE 
INTERNO: Mensagem nº 07, que encaminha o projeto de lei nº 06/2016; Mensagem nº 08; 
Mensagem nº 09; Mensagem nº 10; Mensagem nº 11; Mensagem nº 12; Mensagem nº 13; 
Mensagem nº 14, que encaminha projeto de lei nº07/2016; Mensagem nº 15, que encaminha 
projeto de lei nº08/2016; Mensagem nº 16, que encaminha projeto de lei nº09/2016; Mensagem 
nº 17, que encaminha projeto de lei nº13/2016; Mensagem nº 18, que encaminha projeto de lei 
nº14/2016; Mensagem nº 19, que encaminha projeto de lei nº15/2016; Mensagem nº 20, que 
encaminha projeto de lei nº16/2016; Mensagem nº 21, que encaminha projeto de lei nº17/2016;  
Mensagem nº 22, que encaminha projeto de lei nº18/2016;  Mensagem nº 23, que encaminha 
projeto de lei nº19/2016; e Mensagem nº 24. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Requerimento nº 01/2016, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; 
Requerimento nº 02/2016, de autoria do vereador Raul Franzen; Requerimentos 03/2016, 
04/2016 e 05/2016, ambos de autoria do Vereador Paulo Alberto Hahn; Requerimento nº 
06/2016, de autoria do vereador Ronie André Simon; Pedido de Providencias 01/2016, de 
autoria do vereador Paulo Alberto Hahn; Moção 01/2016, de autoria do vereador Alexandre 
Griebler; e Projetos de Lei nº 10/2016, 11/2016 e 12/2016 de autoria da Mesa Diretora. 
DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para a Assembleia Sicredi 2016; Ofício 058/2016 do 
Detran/RS; Convite para o Encontro do Dia Internacional da Mulher; Convite para o Preview do 
Festival do Chopp; Ofício 017/2016, do Conselho Tutelar de Feliz; e Ofício Circular 0551/2015, 
do Deputado Gilmar Sossela. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Paulo Alberto Hahn comentou os seus 
requerimentos protocolados, sendo que pedirá para que não seja votado o de número 04/2016, 
visto que recebera uma resposta referente ao pedido, a qual ainda não pode analisar e estudar. 
Sobre o Requerimento 03/2016, que solicita informações sobre a área de terras pertencente à 
Marcelo Freiberguer, localizada no prolongamento da Rua Matias Simon, pede se a mesma 
teve licença ambiental por parte da municipalidade, bem como citou algumas informações 
obtidas, as quais quer comprovar através de documentos do Poder Executivo, para chegar a 
uma conclusão embasada. Sobre o fechamento da Escola Estadual Dóris José Schlatter, de 
Picada Cará, quer saber o vereador se houve contato do Estado junto ao Município para tratar 
do assunto. O vereador Luiz Egon Kremer trouxe à Casa a discussão sobre a demora na 
resolução de alguns casos junto à Justiça, exemplificando um caso, onde o proprietário de uma 
área abriu uma vala na divisa das terras. Ocorre que esta atitude fez com que a área vizinha 
sofra com erosão e nenhuma atitude possa ser tomada até que o mérito seja julgado. O 
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vereador Ronie André Simon falou da crise financeira que assola o país como um todo, o que 
afeta diretamente os municípios. Explicou também o seu pedido de votação em regime de 
urgência de dois projetos de lei, que tratam da Educação, área a qual considera de extrema 
importância. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 01/2016, de 
autoria do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn 
criticou a morosidade no processo de construção das paradas de ônibus, cujo processo segue 
parado a mais de um ano, prejudicando quem muito precisa dos abrigos. O vereador Luiz Egon 
Kremer também se posicionou ao lado do colega Paulo, e explicou que não sabe mais o que 
fazer para que este processo tenha continuidade. O autor do Requerimento disse que não irá 
esmorecer e continuará batalhando para que o projeto das paradas de ônibus saía do papel. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 02/2016, de autoria do 
vereador Paulo Alberto Hahn. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 03/2016, de autoria do vereador Raul 
Cesar Franzen. Colocado em discussão, o autor explicou que foi barrado de participar de uma 
reunião ocorrida na Prefeitura Municipal a qual fora convidado por um morador para participar. 
Quer que seja, então, enviada a ata da reunião. O vereador Ronie Simon comentou que a 
reunião era entre o Poder Executivo e moradores, ficando restrita a estas duas partes. O 
vereador Paulo Alberto Hahn lamentou a atitude tomada pelo Poder Executivo, visto que a 
coisa pública deve prezar pela transparência e nada melhor que o Poder Legislativo 
acompanhar este tipo de encontro, visto que dependerá da Câmara de Vereadores a 
aprovação de mudanças na LOA e na LDO no futuro, para que sejam atendidas as 
reivindicações dos reclamantes. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento 05/2016, de autoria do vereador Paulo Alberto Hahn. Colocado em discussão, 
não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 
06/2016, de autoria do vereador Ronie André Simon. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 
01/2016, de autoria do vereador Paulo Alberto Hahn. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Moção 01/2016, que 
“Parabeniza e manifesta o reconhecimento ao Banco do Brasil pela comemoração dos 100 
anos de Banco do Brasil no Rio Grande do Sul”. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 
08/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 02 (dois) Professores, em razão de 

excepcional interesse público, e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável 
da Comissão, tendo como relator o Vereador Ronie André Simon. Posto o Projeto em 
discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. 
Projeto de Lei nº. 09/2016, que, “Acrescenta dois cargos de Auxiliar de Ensino na Lei 

Municipal nº 1.935, de 1º.08.06 e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável 
da Comissão, tendo como relator o Vereador Ronie André Simon. Posto o Projeto em 
discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos.  
Projeto de Lei nº. 10/2016, que “Concede Revisão Geral Anual aos Exercentes de mandato 

eletivo de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, e aos Secretários Municipais”. O Projeto 
obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Luiz Egon Kremer. 
Posto o Projeto em discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi 
aprovado por todos. Projeto de Lei nº. 11/2016, que “Reajusta o valor do Vale-Alimentação 

dos Servidores da Câmara de Vereadores”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
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tendo como relator o Vereador Luiz Egon Kremer. Posto o Projeto em discussão, não houve 
manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº. 12/2016, 
que “Altera dispositivos do Anexo I da Lei Municipal nº 2.850”. O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Luiz Egon Kremer. Posto o Projeto em 
discussão, não houve manifestações. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos.  
Projeto de lei nº. 18/2016, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de 
permissão de uso de imóvel de sua propriedade com o Grupo Escoteiro Phoenix e dá outras 

providências”, tendo parecer favorável e relator o vereador Alexandre Griebler. Durante a 
discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn comentou que a proposta desta cedência surgiu no 
final do ano passado, através de Indicação do vereador Ivan Luiz Petry. Diz estar feliz por mais 
uma vez a Câmara de Vereadores conseguir fazer com que a voz de uma importante entidade 
municipal pudesse ser ouvida. O vereador Ronie André Simon explicou que a urgência na 
aprovação do projeto foi pedida, visando agilizar esta cedência aos escoteiros. Espera, 
contudo, que os responsáveis venham visitar a Câmara dando um ar mais formal a este ato. 
Posto o Projeto em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde o vereador Paulo Alberto Hahn destacou a importância dos bancos estatais, 
dando ênfase ao Banco do Brasil, que é responsável por muitos financiamentos que 
impulsionam a produção agrícola brasileira. Parabenizou aos funcionários pela passagem dos 
100 anos de funcionamento do Banco no Estado. O vereador Luiz Egon Kremer parabenizou o 
Banco do Brasil que em muito ajudou, o início da sua atividade como produtor rural. O vereador 
Alexandre Griebler alertou aos colegas quanto a possibilidade de a Fenamor não ser realizada 
neste ano, pedindo empenho de todos, que não sejam medidos esforços. A vereadora Anelise 
Lamb Tempass também parabenizou ao Banco do Brasil. Enalteceu o Dia da Mulher a ser 
comemorado na mesma semana. Pediu também aos colegas para que trabalhem em sintonia, 
não trazendo picuinhas desnecessárias para dentro da Casa Legislativa. O vereador Raul 
Cesar Franzen explicou que participou da reunião preliminar da Fenamor e que a mesma será 
realizada. O que está sendo feito, segundo o vereador, é a busca por pessoas para integrarem 
a Comissão Organizadora. Parabenizou também ao Banco do Brasil. O vereador Ronie Simon 
enalteceu o histórico do Banco do Brasil, parabenizando-o através de seus colaboradores. Por 
fim, o senhor Presidente comentou que a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores estão bastante desatualizados, sendo necessária uma revisão das 
mesmas. Para isto se faz necessário a criação de uma Comissão Especial, o qual solicitou o 
Senhor Presidente que os partidos indiquem os integrantes na próxima sessão. 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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