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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos dezesseis 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 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: 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 10ª Sessão Ordinária realizada no dia 09 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 INTERNO: Oficio Circular 002/2016, do Gabinete do Prefeito Municipal; Convite 
para a inauguração da obra no Hospital Schlatter. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Projeto de Resolução 01/2016, de autoria da Mesa Diretora. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: Onde o vereador 
Alexandre Griebler comentou sobre um Curso de Extensão sobre Educação Inclusiva, que fora 
ofertado pelo Instituto Federal, o qual contou com mais de 380 inscritos, sendo que destes 50 
obtiveram êxito para garantir as vagas e outros 20 ficaram com a suplência das vagas. Disse ter 
questionado a diretoria do IFRS, sobre os critérios utilizados para a classificação, o que não foi 
colocado às claras pela Instituição. Destacou que é interessante saber que uma instituição do 
Município oferece curso de tamanha necessidade, solicitando que o mesmo seja oferecido 
quantas vezes forem necessárias para que todos os interessados sejam atendidos. Passamos, 
então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Resolução 01/2016, de autoria da 
Mesa Diretora. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 32/2016, que “Altera e Inclui dispositivos na Lei 
Municipal nº 2.776, de 05 de junho de 2013 e dá outras providências.” O Projeto obteve 
parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Ronie André Simon. Colocado em 
discussão, não houve manifestações. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Ronie André Simon comentou a aprovação do projeto 32/2016, que tem o intuito de instituir o 
Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo – SIMASE. O vereador Fábio Krindges trouxe 
uma nota do Poder Executivo Municipal, quanto às cobranças de alvará de localização, que estão 
sendo encaminhadas às entidades sem fins lucrativos. Parabenizou o Clube de Mães Vila Rica 
que promoveu um grande almoço no último domingo. O vereador Luiz Egon Kremer comentou os 
eventos realizados pela escola de Marques do Herval, escola Cônego Alberto Schwade, além da 
Igreja Católica, todos estes realizados ao longo do final de semana. Comentou que apesar da 
crise, parece que a obra do asfalto de São Roque está tendo um bom andamento, parabenizando 
o governador do Estado, pela forma com que vem conduzindo os trabalhos pelo Estado. O 
vereador Leonardo Mayrer comentou sobre o seu Pedido de Providências para que o Posto de 
Saúde abra uma hora mais cedo. Disse ter opiniões favoráveis e contrárias ao pedido, mas 
acredita que o debate fará com que alternativas sejam sugeridas ou, no caso de não haver a 
possibilidade, que a sociedade seja informada sobre a inviabilidade de se abrir mais cedo o posto. 
Comentou das festividades pequenas do Município, que também estão recebendo a devida 
atenção por parte dos vereadores. O vereador Alexandre Griebler comentou os bons resultados 
obtidos pela Escolinha Vila Rica em disputas ocorridas no último domingo, convidando para novos 
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jogos que acontecerão no próximo sábado. Solicitou brevidade nas respostas do Poder Executivo 
encaminhadas através de Requerimentos. Sobre a cobrança de taxas, disse lamentar que a 
Administração não tenha cobrado nos anos anteriores e somente agora, quando não é possível 
voltar atrás, a mesma passou a ser cobrada, e pior, de forma retroativa. Por fim, o senhor 
Presidente solicitou a indicação dos membros para o Conselho Municipal de Transito, sendo 
indicados o vereador Alexandre Griebler como membro-titular e o vereador Fábio Krindges. 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  




