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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos treze 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 QUARTA 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 13ª Sessão Ordinária realizada no dia 06 de 
junho 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 52; Mensagem nº 53; Mensagem nº 54; e 
Mensagem nº 54. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: - Pedido de Providências 
03/2016, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofícios da Caixa 

Econômica Federal. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Leonardo Mayrer comentou a resposta referente ao seu Pedido 
de Providências, sobre a antecipação da abertura do posto de Saúde. Expôs que entende 
algumas das justificativas expostas pela Secretaria da Saúde, mas segue acreditando que poderia 
haver uma melhor compreensão do Poder Executivo para melhor receber a população no Posto 
de Saúde. O vereador Alexandre Griebler agradeceu ao Poder Executivo que teve a grandeza de 
rever a cobrança dos Alvarás de Funcionamento que estavam sendo cobrados retroativos ao 
período de cinco anos. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de 
Providências 03/2016 de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Por fim, passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde o vereador Raul Franzen comentou sobre a resposta de seu Requerimento 
frente a cobrança de IPTU, sendo que pelo que pôde observar, a definição das cobranças e feita 
em cima de uma mapa datado de 1990, contudo a lei que criou o Código Tributário Municipal de 
2005 acaba por revogar todas a demais disposições. Quer o vereador, com isso, suscitar um 
debate entre os colegas referente a este assunto. O vereador Ronie André Simon comentou a 
realização do Campeonato Municipal de Futsal e que esta competição está mobilizando as 
associações, que estão realizando melhorias em suas dependências, para que as atividades 
esportivas possam ser bem desempenhadas. Realizou, ainda, o convite para festividade a ocorrer 
no Esporte Clube Vila Rica e parabenizou a Comunidade Católica de Vale do Hermes pela festa 
realizada no último domingo. O vereador Fábio Krindges parabenizou o Poder Executivo por ter 
rapidamente conseguido uma alternativa frente as cobranças de alvarás. Convidou a todos para o 
Curso de Bombeiros Voluntários a se realizar entre os dias 25 e 26 deste mês. Comentou, ainda, 
a aquisição de uma área de terras em Escadinhas para dar inicio a uma área industrial, o que 
considera de extrema importância na busca de novos investimentos. O vereador Leonardo Mayrer 
comentou que tem trazido constantemente pedidos da comunidade para que sejam sanados, 
esperando que não seja visto como crítico pela Administração, mas sim como alguém que está aí 
para ajudar, destacando algumas melhorias realizadas ao longo dos últimos anos graças as suas 
intervenções dentro da Casa Legislativa. O vereador Luiz Egon Kremer lamentou que mais um 
inverno chegou e novamente as paradas de ônibus foram deixadas para trás. Lamentou que isto 
esteja novamente ocorrendo e pediu o engajamento de todos os vereadores para que este 
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assunto saia do papel. O vereador Alexandre Griebler comentou que a licitação do Mamma Haus 
teve Emanuel Assmann como vencedor do certame. Comentou, também, sobre a aquisição da 
área de terras em Escadinhas, lembrando haver outras áreas do Município que poderiam ser 
utilizadas para tal fim, mas que parece, pelo comentário do mandatário da cidade, não eram 
suficientes. Comentou ter lido na imprensa escrita que a Rua Mathias Simon haverá de ser 
asfaltada, solicitando que o Município já busque uma forma de convenio para que o Daer realize 
uma intersecção com a RS 452, fazendo com que a obra saia do papel de forma completa, não 
necessitando de remendos posteriores. Disse, ainda, que em visita ao quartel da BM, foi lhe 
mostrado o funcionamento do videomonitoramento, o qual acredita ser de extrema importância 
para evitar que pessoas de má índole possam atuar em nossa cidade. 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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