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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos vinte e dois 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 TERCEIRA 
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, Ronie 
André Simon 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 22ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 15 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 nº62, que 
encaminha o Projeto de Lei 42/2016; EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Pedidos de 
Providências 06, 07 e 08/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. DEMAIS 
EXPEDIENTES: - Convite para o Jantar do Círculo de Máquinas; - Convite para a Inauguração da 
reforma e ampliação da Escola João Braun de Escadinhas. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, onde o vereador Paulo Alberto Hahn 
prestou homenagem ao ex-vice prefeito de Feliz, Miguel Rockembach, falecido na última quinta-
feira. Comentou de que o mesmo foi responsável pela criação do Sindicato de Trabalhadores 
Rurais da Grande Feliz, bem como batalhou pela construção do prédio da entidade, localizado no 
Centro de Feliz. Comentou também de sua participação ativa na construção do segundo bloco da 
Escola Estadual Jacob Milton Bennemann. Lamentou não poder trazer maiores informações sobre 
a história deste, uma vez que não lhe foram fornecidas pelo Sindicato Rural. O vereador Ronie 
André Simon também comentou sobre a partida do senhor Miguel Rockembach, lembrando de 
momentos em que esteve a frente da Secretaria de Obras, classificando como um ser muito 
alegre, atencioso e amigável. O vereador trouxe, ainda, um relatório das atividades realizadas no 
Encontro de Formação - Processo de Monitoramento e Avaliação dos PMEs, no qual representou 
a Câmara de Vereadores durante dois dias no Município de São Sebastião do Caí. Expôs as 
metas e objetivos que estão sendo atingidos pelos Município de Feliz, bem como as 
necessidades. O vereador Leonardo Mayrer falou sobre o projeto de lei 42/2016, em seus 
objetivos e suas consequências, no qual se busca evitar que feiras itinerantes, que em nada 
contribuem para Município, possam ser realizadas sem anuência do comércio local. Passamos, 
então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedidos de Providências 06 e 07/2016, de 
autoria do vereador Alexandre Griebler. No espaço das discussões, o proponente explicou que os 
mesmos tratam de necessidades da comunidade, quando a melhorias de tubulações e ruas da 
cidade. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 08/2016, 
de autoria do vereador Alexandre Griebler. Em discussão, o vereador Alexandre Griebler 
comentou que, usualmente, os veículos que imprimem maior velocidade devem utilizar o lado 
esquerdo da via, contudo neste caso, por muitos é realizado o retorno ao Centro de Feliz, o que 
ocasiona problemas e, inclusive, acidentes. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Passamos, então, às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde vereador Leonardo Mayrer comentou o 
trabalho de busca de votos que está em andamento, dentro do período eleitoral, e desejou que a 
transparência e bom relacionamento entre os colegas continue sendo a tônica nos próximos 
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meses. O vereador Fábio Krindges comentou sobre o projeto 42/2016, o qual na sua visão visa 
proteger o comércio local, visto que feiras itinerantes podem trazer preços mais baixos, mas 
trazem também prejuízos incalculáveis em longo prazo. O vereador Alexandre Griebler comentou 
novamente sobre a exoneração do Secretário de Agricultura. Expôs que o mesmo foi novamente 
empossado, o que em sua opinião é inaceitável, pois dá a entender que não há ninguém com 
competência igual ou superior para ocupar o cargo. Comentou também sobre o Circo que está 
instalado na cidade, o qual esteve visitando e, em conversa com o diretor, percebeu que houve 
uma boa acolhida da comunidade. O vereador Ronie André Simon enalteceu os eventos 
realizados no último final de semana, bem como convidou para os eventos a serem realizados no 
próximo. Sobre o projeto de lei 42/2016, comentou que muitos compradores de feiras sentem-se 
lesados pela baixa qualidade dos produtos oferecidos em feiras, porém os mesmos não podem 
ser trocados, enaltecendo os produtos e a qualidade dos mesmos, que são oferecidos pelo 
comércio local. 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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