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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM PRIMEIRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA 
PRIMEIRA sessão ordinária da 14ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente 
Ronie André Simon e Secretariada pelo Vereador Alexandre Griebler. Estiveram presentes, 
os Vereadores: Leonardo Mayrer, Raul Cesar Franzen, Marcelo Antonio Muller, Fábio 
Krindges, Luiz Egon Kremer e Paulo Alberto Hahn. Invocando a proteção de Deus, o 
Presidente Ronie André Simon declarou abertos os trabalhos da Sessão.  Inicialmente, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE 
ATA: Ata da 19ª Sessão Ordinária realizada no dia 08 de agosto 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 61, que encaminha o Projeto de Lei 41/2016. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, onde o vereador 
Alexandre Griebler fez uso da Tribuna para informar que novamente o Município está sem 
secretário de Agricultura, uma vez que o senhor Gilberto Rauber solicitou exoneração. 
Lamentou que a pasta, tão importante para o Município esteja novamente sem representante. 
O vereador falou também do anúncio da Superintendência do Daer, de que serão recapeados 
24 quilômetros da RS 452. Informou que entrou em contato com a Superintendência, 
solicitando informações referentes aos acessos nas proximidades da empresa Lauro Weber e 
do Posto Kuno, no qual lhe foi informado, que não há nenhuma previsão para a realização 
desta obra. Disse que buscará contatar com a Diretoria do Daer para ver a possibilidade de 
estes locais serem contemplados. O vereador Ronie André Simon informou que a exoneração 
do Secretário de Agricultura se deve uma viagem que o próprio está fazendo. A exoneração 
foi solicitada em virtude de o secretário não ter período aquisitivo suficiente para poder 
solicitar férias. Contudo, esclareceu que todos os projetos da Agricultura estão em 
andamento, não sendo comprometidos durante a ausência do secretário. Não havendo 
matérias para a ORDEM DO DIA, passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Luiz Egon Kremer comentou que esteve prestigiando o evento realizado pelo Grupo de 
Escoteiros Phoenix, onde pode avaliar o quão bem está sendo utilizado o Centro de Eventos 
Amor Perfeito, que está cedido ao grupo. Comentou, ainda, que prestigiou a festa da escola 
de Roncador, que teve uma grande participação. Lamentou que muitos candidatos apenas 
jantam nos locais e se vão, onde no seu entender deveriam utilizar destes eventos para 
conversar com os cidadãos. O vereador Fábio Krindges enalteceu os resultados do Índice 
FIRJAM, no qual o Município de Feliz ficou novamente destacando entre as melhores 
administrações públicas do Estado. O vereador Paulo Alberto Hahn destacou que a previsão 
de receita de ICMS para o ano de 2017 deve ser inferior em 2,2%, em relação a este ano. 
Exemplificou que neste ano sobraram apenas R$ 600 mil para investimentos, o que em sua 
opinião é muito pouco, que, se o quadro se confirmar, em 2017 haverá menos dinheiro, ainda, 
para investimentos. Destacou municípios vizinhos que tem conseguido crescer com o 
desenvolvimento do setor primário, com destaque para suinocultura e criação de aves, 
apontando que há uma necessidade de Feliz criar um programa que incentive este tipo de 
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atividade. O vereador solicitou esclarecimentos referente a melhorias que estão sendo 
realizadas no Mamma Haus para instalação de uma creche, com a instalação de divisórias 
internas. O vereador Alexandre Griebler comentou que auxiliou na limpeza do Mamma Haus, 
e pelo que lhe foi informado, o local será utilizado por um período breve como creche em 
função de uma verba ter sido destinada ao Município para melhorias de uma Escola de 
Educação Infantil e a esta verba tem prazo para ser empenhada. Com isso, as crianças 
seriam alocadas no prédio até a conclusão das obras. Disse, também, que chamou-lhe a 
atenção a cedência da funcionária da saúde Jaqueline Tramontini para o Município de Bom 
Princípio. Falou, ainda, que houve reunião em um bairro do Município, com a participação de 
pré-candidato a vereador, com intuito de verificar as necessidades desta comunidade. O 
vereador espantou-se pelo interesse somente em período pré-eleitoral, visto que há inúmeros 
pedidos para assoreamento de uma área, há muito tempo, sem que tenham sido tomadas as 
medidas solicitadas. Comentou que foi prometida a esta mesma comunidade uma sede, 
embora a mesma tenha solicitado um ginásio de esportes. Sobre o posicionamento do colega 
em relação a participação em festividades, expôs que participar das mesmas é fácil, difícil é 
ajudar as entidades, como os CPM’s, quando lhe são cobradas taxas indevidas. Sublinhou 
que este sim é o papel do vereador. O vereador Ronie André Simon destacou a programação 
do Grupo de Escoteiros, bem como convidou aos colegas para participar da galinhada da 
Associação Vila Rica, a ocorrer na próxima sexta-feira. 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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