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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA QUARTA 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 23ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 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 63, que encaminha o Projeto de Lei 48/2016; - 
Mensagem 64, que encaminha o Projeto de Lei 47/2016; - Mensagem 65, que encaminha os 
Projetos de Lei 50, 51 e 52/2016; - Mensagem 66. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: - Projeto 
de Lei 49/2016, de autoria da Mesa Diretora; e Moção de Pesar, de autoria de todos os 
vereadores. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE, 
onde o vereador Paulo Alberto Hahn comentou matéria veiculada na imprensa local, sobre a 
importância na arrecadação dos municípios que incentivam a produção de aves e suínos, citando 
os montantes registrados ao longo dos últimos anos e os retornos registrados aos municípios. 
Ressaltou que ao longo dos últimos anos tem lutado para que o Município de Feliz crie um 
programa de incentivos aos produtores locais, retornando parte da arrecadação aos mesmos, 
para que estes possam reinvestir e aumentar ainda mais a arrecadação do produtor e em 
contrapartida do Município. O vereador Ronie André Simon teceu comentário a respeito dos 
projetos que tramitam na Casa Legislativa. Explicou que referente ao projeto que trata das Feiras 
Itinerantes, o mesmo está sendo debatido na Comissão de Constituição, pois apresenta alguns 
problemas de entendimento. Comentou a importância da contratação de uma empresa 
especializada para elaboração do projeto de videomonitoramento, que já tem verba destinada 
para a aquisição de equipamento. Falou também dos convênios encaminhados para aprovação, 
numa parceria com o Grupo de Escoteiros Phoenix, e os clubes Vila Rica e Juventus, que visam 
incentivar atividades que valorizam a infância e a juventude felizense. O vereador Alexandre 
Griebler comentou sobre a matéria veiculada também na imprensa regional, sobre o aumento da 
planta industrial da Agrosul, empresa que teve início na cidade de Feliz e mudou sua sede, por 
falta de investimento da Administração local. Comentou o Pedido de Providências 20/2015, de 
julho do ano passado, onde foram solicitadas melhorias em diversas calçadas do Município, mas 
que até agora não houve nenhuma mudança de cenário. O vereador Luiz Egon Kremer comentou 
que se faz necessário trabalhar a agricultura como um todo, pois nem só do frango vive o ser 
humano. Explicou que aos poucos Feliz tem crescido no número de aviários instalados, numa 
crescente que atinge também os demais setores da agricultura. Criticou as cobranças feitas pelo 
colega Alexandre Griebler, pedindo que o mesmo faça uma reflexão de como o Município está e 
de como estava. Enalteceu a história de Miguel Rockenbach, a quem classificou de homem 
batalhador que não mediu esforços para o bem comum, servindo de exemplo para toda a cidade. 
O vereador Fábio Krindges externou condolências aos familiares de Miguel Rockenbach. 
Comentou que os recursos são escassos nos Municípios e que embora sejam necessárias 
inúmeras obras de calçadas e calçamentos, necessário se faz também respeitar o equilíbrio das 
contas. Pediu empenho dos colegas para buscar recursos através de emendas parlamentares, 
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para que obras possam ser feitas com maior brevidade. Expôs que quanto a Agrosul, a mesma 
buscou crescer, sem nunca ter sido negligenciada pela municipalidade de Feliz. Passamos, então, 
para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Moção de Pesar, de autoria de todos os vereadores. No 
espaço das discussões, o vereador Paulo Alberto Hahn comentou o histórico de vida de Miguel 
Rockenbach, relembrando sua passagem junto à Secretaria de Obras do Município e no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais da Grande Feliz. O vereador Ronie André Simon enalteceu a vida 
comunitária, a liderança e a referência que se tornou Miguel Rockenbach para toda a comunidade 
da Grande Feliz, pela forma com que trabalhou e se dedicou. Colocado em votação, foi aprovado 
por unanimidade. Passamos, então, às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde vereador Luiz Egon 
Kremer comentou a visita realizada a Exposição de Orquídeas, onde exemplares muito bonitos 
foram apresentados, enaltecendo o trabalho realizado pelo senhor Pedro Christ. O vereador 
Alexandre Griebler comentou que está vereador e uma de suas funções é a representação e a 
cobrança do Poder Público das necessidades apresentadas pelos seus eleitores. Comentou sobre 
a creche Branca de Neve que estará funcionando junto ao Mamma Haus nos próximos dias, no 
aguardo das conclusões das obras na sede do Matiel. O vereador Fábio Krindges comentou das 
dificuldades apontadas por pais e de pronto atendidas pela municipalidade na questão do 
funcionamento da creche, sobre a saída e chegada dos alunos. Comentou a realização de mais 
um Baile da Comenda, rodeado por sucesso. E finalizou parabenizando a Crisma, realizada pela 
Paróquia Santa Catarina. O vereador Ronie André Simon comentou sobre o grave problema de 
segurança público enfrentado pela comunidade do Estado, fazendo paralelo sobre o que é certo e 
o que é errado e o que leva o ser humano a tomar certas atitudes ao longo de sua vida. Comentou 
as festividades realizadas por diversas comunidades no último final de semana, além de convidar 
os colegas para os eventos programados para o próximo final de semana. O vereador Marcelo 
Antonio Muller mostrou-se solidarizado com a homenagem a Miguel Rockenbach. Disse que ouviu 
atentamente os colegas sobre as discussões sobre os problemas encontrados no Município e 
pediu para que não se defendam apenas as cores partidárias, mas que se dê atenção à 
comunidade como um todo. Expôs que a Câmara de Vereadores, através de todos os vereadores, 
realizou a devolução de valores economizados ao longo do ano e solicitaram a realização de uma 
obra no acostamento da Rua Conego João Becker, mas depois de vários anos segue nem se 
mexer em nada. 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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