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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SÉTIMA 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 16ª Sessão Ordinária realizada no dia 27 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 59, que encaminha o Projeto de Lei 40/2016. 
DEMAIS EXPEDIENTES: - Ofício do CODEVARC; e Ofício da EGR. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, no qual o vereador Luiz Egon Kremer 
comentou a viagem ofertada pela empresa Inovar a 38 agricultores felizenses ao Porto de Rio 
Grande, onde puderam conhecer a forma de funcionamento bem como as curiosidades do local. 
Comentou, também, das obras que estão sendo realizadas no Porto. Contudo, em virtude das 
dificuldades financeiras do país, as mesmas encontram-se paralisadas. Convidou, ainda, para 
evento a ser realizado pela no dia 22 de julho, pela empresa Inovar, para demonstração de 
produtos de fornecedores agrícolas. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
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 Paulo Alberto Hahn comentou que surgiram dúvidas em relação 
ao projeto, na última sessão, sendo que o colega Ronie Simon buscou saná-las, adiantando que 
haverá aterramento para nivelamento da rua, alargamento da via, e entrocamento de asfalto, tanto 
na RS 452, quanto na Avenida Voluntários da Pátria. Acrescentou que a rua está situada em área 
alagável e informou que a contribuição de melhorias não deve ultrapassar o limite de 30% do valor 
total da obra, além de amarrações inerentes as valorizações de imóveis. O vereador Luiz Egon 
Kremer comentou que a muito espera a conclusão do asfalto entre a localidade de Escadinhas e 
Bela Vista, atendendo o Roncador, num trecho de quatro quilômetros, sendo que este trecho fica 
sempre em segundo plano. Diz apoiar todos os asfaltamentos que estão ocorrendo, mas lamenta 
o fato de sempre ter a sua demanda rejeitada. Ameaçou mudar de opinião caso seu pleito não 
seja visto de outra forma. O vereador Leonardo Mayrer lamentou que se abandonasse a ideia 
inicial de tornar a rua, nas proximidades da Borracharia Ost, como fluxo para veículos pessados, 
uma vez que necessitaria de um trecho bem mais curto para atender a demanda a que se propõe 
o calçamento da Rua Mathias Simon. O vereador Alexandre Griebler fez coro ao colega Leonardo, 
entendendo que o valor gasto com a obra será muito maior em virtude do trecho ser muitas vezes 
mais longo. Além disso, o vereador disse estar contrário ao projeto, pois o entroncamento junto a 
RS 452 não contará com acessos e outras definições que o vereador considera importantes. O 
relator do projeto comentou que a demanda do colega Luiz Egon será brevemente atendida. Disse 
haver definições de engenharia e geografia que deixam o trecho citado pelos colegas, nas 
proximidades da Borracharia, um tanto quanto complicado de ser levado adiante. Também 
lamentou o fato de o acesso à RS 452 ser de domínio do DAER, o que impede o Município de 
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realizá-los, porém trabalha-se na possibilidade de se firmar convênios com o órgão estadual. 
Informou, ainda, que a obra não contempla quebra-molas, tendo a velocidade limitada a 40km/h. 
Colocado em votação, foi aprovado, com voto contrário do vereador Alexandre Griebler. Por fim, 
passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie André Simon destacou as 
datas comemorativas da última semana, em homenagem aos bancário, bombeiros e padeiro. 
Agradeceu a colaboração com os eventos da Sopa do Clube Vila Rica, Clube de Mães de Picada 
Cará e Comunidade Evangélica de Bananal. O vereador Fabio Krindges comentou sobre o Café 
realizado em prol do tratamento da ex-rainha do Município, Laís Poersch, que teve a participação 
de mais de 750 pessoas. Disse que o Município segue brigando por verbas para que, enfim, 
possa ser contemplada a localidade do Roncador com o tão aguardado asfalto. O vereador Luiz 
Egon Kremer agradeceu o que classificou de “consolo” dos colegas, em relação ao asfalto. 
Comentou que esteve em Montenegro, participando de evento religioso, ficando impossibilitado de 
participar de eventos no Município. O vereador Leonardo Mayrer aproveitou para noticiar que 
participou do ato de assinatura de emenda parlamentar no valor de R$ 131 mil, oriunda do 
deputado federal José Fogaça. Destacou também a emenda obtida junto ao Fundergs, no valor de 
R$ 15 mil, que será utilizado para viabilizar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. 
Parabenizou também o clube Alambique, que conquistou um título regional, na cidade de São 
José do Hortêncio. Destacou mais um grande evento realizado pelo CTG e fortaleceu a 
necessidade de que se tenha uma sede campeira. O vereador Alexandre Griebler disse notar que 
novamente se chega ao período eleitoral, pois voltam à tona assuntos como Casa Amalia Noll, 
Sede Campeira do CTG, asfalto para localidades. Só faltou falarem da nova ponte. Destacou 
também o movimento solidário que está ocorrendo em todo o município, onde as comunidades 
estão se engajando e realizando atividades para manterem os CPM, em corrente contraria ao que 
pensa a Administração Municipal. Convidou para um jantar que ocorrerá no Bier Emporium que 
visa também angariar fundos para ajudar Laís Poersch. Convidou a todos também para votar na 
Consulta Popular. O vereador Ivan Luiz Petry comentou que no final de semana muitas pessoas 
estavam pelas praças e no Parque Municipal, contudo, novamente não encontrou nenhum 
vendedor de bebidas, fato já lamentado anteriormente. 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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