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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DOZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

Aos doze 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 QUINTA 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 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 24ª Sessão Ordinária realizada no dia 05 de 

setembro de 2016. Posta a ata em discussão não houve manifestações. Posta a Ata em votação 

foi aprovada por todos. Como não houve o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 

EXPEDIENTE, onde o vereador Luiz Egon Kremer comentou as comemorações e o desfile de 7 

de setembro realizado na semana anterior, mobilizando entidades importantes do Município, 

mostrando as melhorias proporcionadas à comunidade ao longo dos últimos anos, enaltecendo a 

administração do Município que tem trabalhado constantemente pela melhoria da cidade.  

Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 

que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei 47/2016, que “Autoriza a 

inclusão de ação na LDO/LOA e Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2016 e dá 

outras providências”, Parecer 45/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. Após 

breve discussão, foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 48/2016, que 

“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”, 

Parecer 46/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. Após breve discussão, foi 

levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 49/2016, que “Consigna nome de 

rua no Município de Feliz”, Parecer 48/2016, tendo como relator o vereador Alexandre Griebler. 

O autor do projeto, vereador Leonardo Mayrer, comentou que toda a documentação encontra-se 

anexa ao projeto, bem como o histórico de vida de Guido Albano Winter, que fez grandes ações 

em prol da comunidade de Vale do Hermes. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.  

Passamos, então, às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie André Simon comentou 

os eventos do final de semana, destacando as festas de Roncador, Escadinhas, o Musik Platz e o 

Canta Rio Grande, realizado pela Fundação Cultural. O vereador Alexandre Griebler comunicou 

que os eventos da Semana Farroupilha acontecerão ao longo dos próximos dias no CTG Rancho 

Feliz. O vereador Leonardo Mayrer relatou o evento realizado pelo Juventus Atlético Cultural, na 

comemoração de 61 anos do clube. Enalteceu a retomada do Musik Platz, que abre espaço para 

as bandas locais, possibilitando que estas se apresentem e mostrem suas habilidades musicais. O 

vereador Luiz Egon Kremer agradeceu a todos que participaram da festa do Roncador. Lamentou, 

no entanto, a grande quantidade de material de campanha que ficou jogada pelo salão ao final da 

festividade. O vereador Fábio Krindges enalteceu a comunidade felizense que enfrentou o frio 

para mostrar o seu amor e patriotismo no desfile do dia 7 de setembro. Nada mais havendo, o 
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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  


