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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos vinte e sete 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 SEXTA 
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 15ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 20 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 57; Mensagem nº 
58, que encaminha o Projeto de Lei 39/2016. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: - 
Requerimento 17/2016, de autoria do vereador Ronie André Simon. DEMAIS EXPEDIENTES: - 
Convite para a atividade de educação patrimonial da Equipe Escaiola; e Ofício da Câmara 
Municipal de Vereadores de São Sebastião do Caí. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, no qual o vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre 
o Encontro da Fundação Cultural, lamentando a falta de participação da comunidade, onde 
segundo o vereador, o público basicamente foi formado pelos pais de quem se apresentou. 
Comentou, ainda, sobre o encontro com o Deputado Alceu Moreira, na sexta-feira anterior, onde 
foram feitas avaliações a respeito das conjunturas políticas no Município, no Estado e no País, 
dificuldades e perspectivas para os próximos anos. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Requerimento 17/2016, de autoria do vereador Ronie André Simon.  Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado com voto contrário do vereador Raul Cesar 
Franzen. Projeto de Lei 39/2016, que “Institui Contribuição de Melhoria decorrente da execução 
da pavimentação asfáltica na Rua Mathias Simon, no bairro Vila Rica, no Município de Feliz e dá 
outras providências”, Parecer 42/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. No 
espaço da discussão, o vereador Raul Cesar Franzen disse ter se colocado contrário ao 
Requerimento do colega, em virtude de várias informações não terem sido repassadas, como 
início e trechos que receberão a pavimentação. O vereador Paulo Alberto Hahn comentou que em 
outros locais, como em Vale do Hermes, não houve a cobrança de melhorias, pois este tipo de 
obra é conhecida como abastecimento de bairro, acreditando que o mesmo deveria ocorrer na 
Rua Mathias Simon, expondo que não deva acontecer diferenciação. Criticou o Executivo por ter 
lançado o edital com um mês de antecedência e agora tem pressa para desfazer esse erro. 
Complementou que esta cobrança ratifica o que já foi dito na Casa, de que não será possível 
cobrar as melhorias realizadas em outras localidades, como a rua Guilherme Fussieger e o 
Loteamento Popular, cujas pavimentação foram feitas sem que tivesse sido aprovado este tipo de 
projeto. O relator do projeto deixou claro que solicitou a votação em urgência para apressar o 
andamento desta obra, mas em virtude de algumas dúvidas dos colegas, pediu para que o mesmo 
seja votado na próxima sessão. Projeto de Lei 37/2016, que “Altera dispositivo da Lei Municipal 
n.º 2.920, de 31 de julho de 2014, que regulamenta o Serviço Público de Transporte Individual de 
Passageiros em Veículo de Aluguel - Táxi, e dá outras providências”, Parecer 41/2016, tendo 
como relator o vereador Ronie André Simon. Após breve discussão, foi colocado em votação e 
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aprovado com a abstenção do vereador Alexandre Griebler. Por fim, passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie André Simon enalteceu mais um evento 
realizado pela Fundação Cultural, que muito contribui para manutenção da cultura dentro do 
Município. Reforçou o convite para a Sopa do Esporte Clube Vila Rica a se realizar na sexta-feira. 
O vereador Fábio Krindges também fez um convite para o Café a ser servido na Socef no próxima 
sábado, visando angariar fundos para o tratamento de câncer de Laís Poesch. O vereador Luiz 
Egon Kremer pediu para que ficasse registrado que durante a reunião com o deputado federal, 
Alceu Moreira, houve a confirmação de que se fará um grande esforço para cobrir a cancha de 
esportes do Roncador, independente de quem seja o próximo prefeito da cidade. O vereador 
Leonardo Mayrer comentou que na tarde desta segunda-feira foi depositada a emenda 
parlamentar do deputado José Fogaça, no valor de R$ 131 mil, para aquisição de materiais 
permanentes para práticas esportivas no Município. Relatou que a Fundação Cultural realizou um 
meio frango, que teve boa adesão no sábado anterior, enaltecendo que a comunidade, quando 
possível, auxilia as entidades municipais. Reforçou a necessidade de se realizar o Musik Platz, 
aos domingos no Centro da cidade. O vereador Alexandre Griebler também enalteceu a união 
solidária em prol da felizense Laís Poersch. Destacou também o encerramento das atividades do 
Depósito Teixeira, que teve todos os veículos recolhidos, conforme fora solicitado em inúmeras 
oportunidades por esta Casa Legislativa. 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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