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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos dezoito 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 NONA 
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 18ª Sessão Ordinária realizada no dia 11 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 dos DEMAIS 
EXPEDIENTE: Convite do IFRS; - Convite do CMD. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, onde não houve manifestações. Passamos, então, 
para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse 
a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 119/2015, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Apollus Soluções em Gestão 
Empresarial Ltda. e dá outras providências”, Parecer 44/2016, tendo como relator o 
vereador Ronie André Simon. No espaço da discussão o vereador Luiz Egon Kremer se 
posicionou de maneira contrária ao projeto, pois acredita ser imoral a possibilidade de um 
filho alugar um prédio de seu pai e solicitar que a Prefeitura Municipal faça o pagamento de 
aluguel. Expôs que se este projeto for aprovado, irá buscar de todas as formas fazer com que 
a lei não se aplique. O vereador Raul Franzen colocou-se ao lado do colega, dizendo que não 
há nada contra a empresa, mas a forma com que o ato possa vir a ocorrer, o que no seu 
entender nem juridicamente terá embasamento. O vereador Paulo Alberto Hahn seguiu na 
mesma linha, explicando que outros casos iguais já ocorreram e que o Poder Executivo 
sequer deu ouvidos, o que na sua visão é correto. Acredita que o mesmo trará muitos 
problemas ao Município e aos vereadores se for aprovado. Em sua visão um pedido destes é 
imoral, embora possa ser legal. O vereador Alexandre Griebler expôs que votou a favor na 
Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento, para que o projeto tenha andamento, pois já 
está parado a mais de oito meses na Casa Legislativa. O vereador Ronie André Simon, 
comentou que o Projeto está na ordem do Dia para que seja discutido. Quanto às 
ponderações colocadas pelos colegas, explicou que não problemas legais, visto que há um 
contrato legal estabelecido entre a empresa e o locatário. Acrescentou que a empresa a ser 
beneficiada não é de apenas um dono, mas sim de três sócios, e trás retornos do Município. 
Comentou, ainda, que o incentivo seria imoral, se o valor fosse fora dos valores costumeiros, 
mas, pelo contrário, estão abaixo dos valores de mercados. Comentou, também, que há 
transparência total no projeto, pois não haveria a necessidade de enviar o contrato de 
locação, e desta forma sequer saberiam os vereadores que seria o locador. Pediu que os 
vereadores deem a possibilidade de o Prefeito decidir posteriormente se irá querer sancionar 
o projeto, com a aprovação da Casa. Explicou que se for necessário tiraria o mesmo da 
Ordem do Dia, mas não vê nada de imoral ou ilegal no mesmo. Destacou, por fim, as grandes 
empresas que são atendidas pela empresa felizense, conclamando todos a olharem o projeto 
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com outro ponto de vista. Colocado em votação, foi aprovado com votos contrários dos 
vereadores Luiz Egon Kremer, Paulo Alberto Hahn e Raul César Franzen. Por fim, passamos 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie André Simon comentou sobre o 
envolvimento das comunidades no Campeonato Municipal de Futsal, que terá sua final na 
próxima sexta-feira. Comentou também do entusiasmo com que as equipes participam deste 
evento. Falou, também, do evento Homens na Cozinha, que apresentou pratos diferenciados 
e deliciosos, parabenizando os organizadores. O vereador Raul Franzen, comentou que no 
espaço da Ordem do Dia, colocou-se contrário ao projeto alegando que o mesmo era ilegal, 
por estarmos em ano eleitoral, o que impediria, em sua opinião, este tipo de concessão. O 
vereador Fábio Krindges destacou o evento Homens na Cozinha, que traz grandes retornos 
para entidades do Município. Sobre o Campeonato Municipal de Futsal disse que 
comunidades realizaram melhorias, mostrando o envolvimento de atletas e dirigentes em 
torno do evento. O vereador Luiz Egon Kremer comentou que o público é realmente 
expressivo no Campeonato Municipal de Futsal, destacando a realização de jogos nas várias 
localidades do Município. Sobre o Homens na Cozinha, comentou que sua esposa participa 
do evento como auxiliar e notou uma grande participação da comunidade, auxiliando na 
manutenção às entidades. O vereador Alexandre Griebler pediu que no próximo ano, o Plano 
Plurianual passe a dar mais valor ao desporto do Município, independente de quem esteja a 
frente da Prefeitura no próximo mandato. Comentou também sobre a palestra realizada na 
escola Capital do Saber, com o escritor Marcos Piangers, sobre o papel de ser Pai. Falou, 
também, sobre o Pedágio Social realizado no Centro da cidade, que acabou por prejudicar 
quem esteve pelo Centro do Município na manhã de sábado. Disse que foi criado um 
Conselho de Trânsito para deliberar sobre este tipo de assunto, mas que até a presente data 
não houve nenhuma reunião. 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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