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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM ONZE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos onze 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 OITAVA 
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 17ª Sessão Ordinária realizada no dia 04 de julho 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 DOS 
VEREADORES: Indicação 03/2016, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; e Pedido de 
Providências 04/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, no qual o vereador Alexandre 
Griebler comentou que solicitou a instalação de placa indicativa do Canto Dewes, uma vez 
que muitos motoristas de caminhões de leite acabam por não identificar o local, 
acrescentando que estes recolhem durante a madrugada, tendo que acordar os moradores 
para solicitar informações. Comentou, ainda, sobre reportagem do jornal Zero Hora, onde na 
cidade de Parobé foram instalados aparelhos de ar-condicionado em paradas de ônibus. 
Lamentou que na cidade de Feliz, não se consiga nem construir paradas, a exemplo do que 
vem sendo cobrado por todos os vereadores a muito tempo. Passamos, então, para a 
ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 04/2016, de autoria do vereador 
Alexandre Griebler. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação 03/2016, de autoria do vereador Leonardo 
Mayrer. Colocado em discussão, o autor da proposta comentou que o projeto deu certo, mas 
não teve continuidade, solicitando que se não for possível, que se explique a motivação do 
não prosseguimento. Projeto de Lei 40/2016, que “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”, Parecer 43/2016, 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 Luiz Egon Kremer enalteceu a realização do Rural Show, pela Cooperativa Piá, em 
Nova Petrópolis, que trouxe muitas novidades e inovações tecnológicas para o meio rural. O 
vereador Alexandre Griebler comentou sobre a Festa de São João realizada na localidade de 
Coqueiral, que reuniu grande público no último sábado, sentindo-se honrado de poder 
participar. O vereador Paulo Alberto Hahn falou sobre a passagem da Tocha Olímpica na 
cidade de Nova Petrópolis, reunindo grande público, em uma oportunidade que talvez seja 
única, pois dificilmente haverá uma nova oportunidade de vivenciar tal fato em nosso país. O 
vereador Ronie André Simon comentou sobre as suas preocupações com a forma de 
produção de alimentos. Também parabenizou a Comunidade Evangélica pelo almoço festivo 
realizado no último domingo. O presidente Ivan Luiz Petry, por fim, comentou sobre novo furto 
de cabos elétricos junto ao Parque Municipal. Ressaltou que no final do ano passado havia 
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encaminhado Pedido de Providências solicitando a colocação de câmeras ou vigilantes, mas 
isto não foi atendido. 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  




