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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA TERCEIRA 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.  Inicialmente, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 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: Mensagem nº 49; Mensagem nº 50, que encaminha projeto 
de lei nº 36/2016; e Mensagem nº 51, que encaminha projeto de lei nº 37/2016. EXPEDIENTE 
RECEBIDO DOS VEREADORES: - Requerimento 15/2016, de autoria do vereador Ronie André 
Simon. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício da Superintendência Estadual do Banco do Brasil. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Fábio Krindges comentou a realização do Pedal do Chopp, organizado pela empresa 
Hunoff Bike Store, com apoio da Prefeitura Municipal de Feliz, reunindo grande público, de 
diversas cidades do Estado. Disse que pediu ao Poder Executivo para o evento passe a fazer 
parte do Calendário de Eventos do Município. Comentou também sobre a inauguração das obras 
do Hospital Schlatter, ocorrida no último sábado. O vereador Leonardo Mayrer fez uso da palavra 
também destacar as obras do Hospital, pedindo a participação da comunidade em eventos que 
são realizados em prol deste. Destacou que eventos como o do ciclismo envolvem toda a 
comunidade e entidades diferenciadas, como CTG, que serviu o almoço para os participantes. Em 
linha contrária de pensamento, posicionou-se de maneira desfavorável a realização de eventos 
como a Feira do Brás, que gerou, segundo o vereador, uma grande perda para a economia local, 
onde todo o valor gasto pela comunidade foi levado para outra cidade, não trazendo retorno algum 
para a coletividade. O vereador Paulo Alberto Hahn comentou sobre a possibilidade de o Governo 
do Estado vender a folha de pagamentos do funcionalismo, em um valor superior a R$ 1 milhão. 
Disse que o mesmo processo, com valores diferenciados, foi realizado há algum tempo pelo 
Município. Comentou que o Banrisul é quem está a frente na tentativa de comprar a folha 
estadual, fato que preocupa o vereador, pois, em sua opinião, isto pode representar a quebra do 
banco, visto que o mesmo é estatal e isto se configuraria em tirar dinheiro de uma instituição 
estadual para botar no caixa do  Estado. Acredita, ainda, que com o advento da portabilidade, este 
tipo de ação praticamente não traz nenhum beneficio aos bancos, como pôde ser observado nos 
convênios realizados entre as instituições bancárias e Poderes Executivos Municipais. O vereador 
Ronie André Simon destacou o lançamento do Projeto Políticos do Futuro, projeto que considera 
interessante, mas com algumas deficiências, pois no primeiro encontro pouco tratou-se das 
atividades inerentes aos Poderes Executivos e Legislativos. Comentou também sobre as 
estruturas precárias encontradas em algumas escolas do Município, principalmente as estaduais, 
assunto que foi tema de conversa sua com o deputado estadual Tiago Simon, no qual ambos 
discutiram as dificuldades encontradas, engessamentos e falta de verbas para a realização de 
melhorias por parte do Governo Estadual. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Autorização para viagem do Prefeito Municipal à Alemanha, no período de 12 a 18 de junho 
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de 2016. Após breve discussão, foi aprovada por unanimidade. Requerimento 15/2016, de 
autoria do vereador Ronie André Simon. Colocado em discussão não houve manifestações. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 36/2016, que “Autoriza a 

abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 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. Projeto de Lei nº. 33/2016, que “Autoriza a alteração de Programa no PPA, 
inclusão de ação na LDO/LOA e Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 49.375,00 
(quarenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016 

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. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 34/2016, que “Autoriza a abertura de 
Crédito Especial e Suplementar no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2016 e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Alexandre Griebler. Após breve discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 35/2016, que “Autoriza 
a abertura de Crédito Especial no valor total de R$ 131.820,00 (cento e trinta e um mil oitocentos 

e vinte reais)”, na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016 e dá outras providências.” O Projeto 
obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Luiz Egon Kremer. Após 
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Por fim, passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Alexandre Griebler comentou sobre a falta de 
energia elétrica que atingiu a localidade de Vale do Hermes, sem prévio aviso, prejudicando 
empresas que ficaram impossibilitadas de trabalhar durante o período, sendo necessária a 
realização de horas extras para possibilitar a entrega de pedidos de determinadas fábricas. Disse 
que reportou-se a RGE e que tentará de todo o modo possível auxiliar na reparação do dano 
financeiro às empresas e penalização da fornecedora de energia. O vereador Leonardo Mayrer 
destacou a classificação do Juventus à final dos Aspirantes, no Campeonato Intermunicipal de 
Futebol, bem como convidou a todos para participar a Feijoada a se realizar na próxima sexta-
feira. O vereador Luiz Egon Kremer comentou de problemas na rede de abastecimento de água 
que está sendo registrado em Roncador, onde a Corsan tem encontrado dificuldades para 
encontrar a origem dos vazamentos. O vereador Fábio Krindges expôs que foi procurado por 
muitos moradores indignados com a questão da Feira do Brás. Disse que em conversa com o 
Prefeito Municipal percebeu-se que há uma grande necessidade de ser revista a lei tributária 
municipal, pois há muitos pontos problemáticos. O vereador Ronie André Simon comentou a 
aprovação de uma lei que aumentou os valores de concessão de alvarás, ocorrida na Casa 
Legislativa em 2014, porém estes valores tratavam da Fenamor, diferente do que ocorreu na Feira 
do Brás. Cobrou maior responsabilidade dos setores responsáveis pela emissão destes alvarás no 
momento de concedê-los, evitando problemas como o registrado, além do desgaste de 
vereadores, a quem muitas vezes recaí o ônus neste tipo de caso. O vereador Paulo Alberto Hahn 
comentou que no início de 2015 apresentou uma empresa de móveis de Bento Gonçalves ao 
Poder Executivo de Feliz, sendo que a mesma se instalou em Garibaldi, por ter tido um 
posicionamento da municipalidade. A mesma utilizaria tecnologia alemã e traria grande valor 
agregado ao Município. Espera o vereador que na viagem do prefeito à Alemanha não ocorra o 
mesmo, cobrando que o mandatário se posicione de forma a buscar de forma rápida decidir o que 
é de benefício para a comunidade felizense. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu 
a proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão, lavrando-se a 
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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  


