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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos vinte 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 QUINTA 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 14ª Sessão Ordinária realizada no dia 13 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 56, que encaminha o Projeto de Lei 38/2016. 
EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: - Requerimento 16/2016, de autoria do vereador 
Ronie André Simon. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para entrega das obras da EMEI Bem-me-
Quer. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, no qual 
o vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre a reunião realizada entre os olericultores, em Bom 
Princípio, trazendo números de pesquisa realizada junto aos produtores e as ações que passarão 
a ser desenvolvidas pela Câmara Regional. O vereador Alexandre Griebler comentou sobre a 
Consulta Popular, a ser realizada no início do próximo mês, pelo COREDE do Vale do Caí, 
conclamando toda a comunidade para participar das votações online e presenciais. Passamos, 
então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 16/2016, de autoria do vereador 
Ronie André Simon.  Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 38/2016, que “Autoriza a contratação temporária de 1 (um) 
professor, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Lazer e 
Desporto e dá outras providências”, Parecer 40/2016, tendo como relator o vereador Ronie André 
Simon. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Por fim, 
passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Fábio Krindges convidou a todos para 
auxiliarem a ex-rainha do Município, Laís Persch, que está acometida de um câncer, sendo que 
no dia 2 de julho será realizado um café colonial visando angariar fundos para o tratamento da 
doença. O vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre a passagem da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, que mobilizou a localidade de Roncador, na última semana. O vereador 
Leonardo Mayrer comentou sobre o Musik Platz que envolveu a comunidade e bandas locais nas 
tardes de domingo do último ano, mas que neste ano parece não será realizado. Comentou que 
irá buscar informações e as motivações para que o mesmo não tenha prosseguimento. Alexandre 
Griebler comentou sobre valores que estão sendo encaminhados ao Município, graças ao SUSAF, 
que resultou na aquisição de um veículo novo para a Municipalidade. Rendeu condolências a 
família de Alcides Noll Filho, falecido recentemente, que por muitos anos trabalhou junto a 
Inspetoria Veterinária. Pediu para que o prefeito municipal, na medida do possível, traga 
informações sobre sua viagem à Alemanha. O vereador Raul César Franzen acrescentou que no 
dia 23 de julho haverá um evento envolvendo bandas e cervejarias locais, em Picada Cará, em 
prol da ex-rainha do Município. Comentou que há reclamações no Bairro Matiel referente às 
placas de nomes de ruas, que estão sendo retiradas para a realização de obras, porém não foram 
colocadas de volta. Solicitou informações também sobre o cancelamento do edital de 
pavimentação da Rua Mathias Simon. O vereador Ronie André Simon convidou para evento a ser 
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realizada pela Escolinha de Futebol de Vila Rica. Falou também do Dia Internacional de Combate 
as Drogas e solicitou uma reflexão sobre este assunto aos demais. 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  




