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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA sessão ordinária da 14ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Ivan Luiz Petry e Secretariada pelo 
Vereador Alexandre Griebler. Estiveram presentes, os Vereadores: Leonardo Mayrer, Raul 
Cesar Franzen, Marcelo Antonio Muller, Fábio Krindges, Luiz Egon Kremer, Paulo Alberto 
Hahn e Ronie André Simon. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Ivan Luiz Petry 
declarou abertos os trabalhos da Sessão.  O Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 9ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 02 de maio de 2016. Posta a ata em discussão não houve manifestações. 
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 13/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler; - 
Requerimento 14/2016, de autoria do vereador Raul Cesar Franzen; Pedido de Providências 
02/2016, de autoria do vereador Leonardo Mayrer, Emendas ao Projeto de Lei 99/2015, de 
autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. DEMAIS EXPEDIENTES: - Ofício 
Circular nº 010/2016, da Comissão de Assuntos Municipais; e Ofício do Instituto Federal, Câmpus 
Feliz. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: 
onde o vereador Alexandre Griebler trouxe ao debate o fato de o setor de tributos do 
Município ter encaminhado cobranças de taxas de localização de diversas entidades, como 
CPM, partidos políticos e entidades sem fins lucrativos. Acredita o vereador de que a 
cobrança, apesar de ser legal, não atende os interesses da coletividade, uma vez que estas 
entidades buscam auxiliar e atender lacunas que não são atendidas pelo Poder Público. 
Informou que a cobrança é retroativa a cinco anos. Acrescentou que estas entidade muitas 
vezes não possuem verba alguma e, além de auxiliarem, acabam por serem oneradas pela 
Administração. Solicitou que o Poder Executivo encaminhe um projeto à Casa visando a 
anistia destes valores. O vereador Raul Cesar Franzen comentou o seu Requerimento sobre 
as Zonas Fiscais de cobrança do IPTU. Comentou, ainda, sobre matéria veiculada no Jornal 
Primeira Hora, no qual o Poder Executivo informou que a fiscalização aos taxistas não está 
sendo executada em virtude de mudanças realizadas no projeto de lei, quando o mesmo 
tramitou pela Casa. Classificou como uma inverdade o que fora publicado, uma vez que em 
nenhuma das emendas apresentadas tratou-se sobre a fiscalização de horários de 
atendimento dos taxistas. O vereador Leonardo Mayrer se reportou ao seu Pedido de 
Providencias, o qual solicita que o Posto de Saúde abra suas portas com uma hora de 
antecedência, visto que pacientes ficam a mercê das intempéries aguardando a abertura do 
mesmo. Sobre a cobrança de IPTU, disse que o pedido do colega é bastante válido, pois são 
inúmeros os questionamentos da população quanto a isso. Sobre as cobranças de taxas de 
localização posicionou-se favorável e apoiou o pedido do colega Alexandre. Sobre os taxistas 
também revelou sentir-se menosprezado ao ver que o Poder Executivo repassou ao Poder 
Legislativo a responsabilidade pela falta de fiscalização ao trabalho destes por supostas 
mudanças no projeto de lei em 2014. O vereador Paulo Alberto Hahn tomou a palavra para 
comentar sobre a matéria veiculada quanto ao assunto dos taxistas. Comentou que em 
nenhum local da lei se estipula horários de atendimento dos taxistas e que isto fica a cargo 
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dos editais, como o que está em andamento, para concorrência pública para pontos de taxis. 
Sobre as zonas fiscais de IPTU comentou que fora buscado junto às leis algum anexo quanto 
ao mapa de cobranças, o qual não está especificado em lugar algum. Sobre a cobrança de 
taxa de localização, comentou que conversou com o Prefeito Municipal a respeito deste 
assunto, sendo que a isenção não está prevista lei. Disse que sugeriu o envio de um projeto 
de lei que vise isentar a cobrança dos anos 2011 a 2016, sendo a cobrança realizada, se 
assim o Poder Executivo julgar necessário, a partir de 2017. Expôs que não tem ideia do que 
provocou a medida da fiscalização de passar a cobrar tal taxa.  Passamos, então, para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Requerimento 13/2016, de autoria do vereador Alexandre 
Griebler. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado 
por unanimidade; Requerimento 14/2016, de autoria do vereador Raul Cesar Franzen. Colocado 
em discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Pedido de Providencias 02/2016, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Colocado em 
discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Emenda Supressiva e Modificativa ao Projeto de Lei 99/2015. Colocada em discussão, não 
houve manifestações. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº. 
99/2015, que “Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2.063, de 11 de setembro de 2007, 
e altera dispositivo na Lei Municipal nº 2.910, de 22 de julho de 2014, e dá outras providências.” 
O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Ronie André 
Simon. Posto o Projeto em discussão, o vereador Paulo Hahn comentou que o projeto ainda 
não atende o que ele pensa ser correto, em função de proporcionar mais possibilidades de 
pagamento aos maus pagadores. Contudo, como houve uma busca de melhorar o projeto 
através de emendas, posiciona-se favorável ao mesmo. O vereador Leonardo Mayrer 
explicou que, ainda, gostaria de que outras alterações pudessem ser realizadas no projeto, 
mas concorda com o que foi apresentado nas emendas, entendendo que as mesmas 
atendam parte dos seus anseios. Colocado em votação, foi aprovado com a abstenção de 
voto do vereador Alexandre Griebler. 
Projeto de Lei nº. 31/2016, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais).” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como 
relator o Vereador Ronie André Simon. Colocado em discussão, não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Por fim, foi indicado o vereador Ronie 
André Simon para integrar o Conselho Consultivo do IFRS. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde o vereador Alexandre Griebler comentou que conforme prometido buscou 
informações a respeito das edificações que integram o Parque Municipal, elencando algumas 
e informando que irá trazê-las ao longo das próximas sessões. O vereador Leonardo Mayrer 
sugeriu que o Poder Executivo isente os taxistas que se disponibilizarem a trabalhar no 
período noturno, no Processo de Concorrência. Parabenizou as mães pela passagem do Dia 
das Mães. O vereador Luiz Egon Kremer comentou que os taxistas reclamam de poucas 
corridas, mas se recusam a atender no período noturno, no qual este tipo de serviço é muito 
mais requisitado. Comentou, ainda, que o taxista não precisa trabalhar 24 horas, mas o 
veículo pode, cabendo ao proprietário buscar soluções. Parabenizou o senhor André 
Allenbrandt que lidera os trabalhos realizados na Escolinha do Vila Rica, solicitando um olhar 
mais carinhoso de todos ao trabalho que lá é realizado e necessita de auxílios para aquisição 
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de materiais esportivos. O vereador Fábio Krindges enalteceu o trabalho dos Bombeiros de 
Feliz, que auxiliaram a comunidade de Bom Princípio, em ocorrência no Bom Fim. 
Parabenizou as mães, relatando ter passado por apuros, uma vez que sua mãe sofreu um 
infarto. Destacou o trabalho, a rapidez e a precisão dos funcionários do Hospital Schlatter que 
trataram o caso com destreza impar. Convidou, também, para a inauguração do Hospital que 
acontecerá em breve. O vereador Ronie André Simon convidou os colegas para o evento da 
Escola Marques do Herval, de Arroio Feliz, a se realizar na próxima sexta-feira, que visa 
angariar fundos para restaurar a quadra esportiva da escola. Destacou que foi de encontro ao 
poder Executivo para buscar verbas para as Escolinhas de Futebol do Município, e não tem 
conhecimento do porque que não houve o encaminhamento de verbas ao trabalho que lá é 
realizado. Convidou também para a festividade da Escola Cônego Alberto Schwade, de São 
Roque, a ocorrer neste sábado. 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. 

 
 
   Presidente Vereador Ivan Luiz Petry 
 
 
   Secretário Vereador Alexandre Griebler  




