
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José de Leão nº .  50   Centro   Fel iz   RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs.gov.br 
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

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

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZENOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS. 

Aos dezenove 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 SEXTA 

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 25ª Sessão Ordinária 

realizada no dia 12 de setembro de 2016. Posta a ata em discussão não houve manifestações. 

Posta a Ata em votação foi aprovada por todos. A seguir o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 

Secretário a leitura do PEQUENO EXPEDIENTE. EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 67; 

Mensagem nº 68. EXPEDIENTE RECEBIDO DOS VEREADORES: Projeto de lei nº 43/2016, de 

autoria da Mesa Diretora; Projeto de lei nº 44/2016, de autoria da Mesa Diretora; e Projeto de lei 

nº 45/2016, de autoria da Mesa Diretora. Passamos, então, 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: Projetos de Lei 50, 51 e 52/2016, que “Autoriza o Município a 

firmar convênio e conceder auxílio financeiro ao Grupo Escoteiro Phoenix e dá outras 

providências”; “Autoriza o Município a firmar convênio e conceder auxílio financeiro à 

Associação Cultural e Esportiva Vila Rica e dá outras providências”; “Autoriza o Município 

a firmar convênio e conceder auxílio financeiro ao Juventus - Associação Atlética e Cultural 

e dá outras providências”, Parecer 47/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. 

No espaço das discussões, o vereador Paulo Alberto Hahn mostrou sua preocupação com a 

legalidade da aprovação do projeto, uma vez que encontramo-nos em ano eleitoral. Contudo, se 

houver consenso entre todos colocar-se-á a favor da aprovação do mesmo. Levado a votação e 

aprovado por unanimidade. Passamos, então, às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 

Ronie André Simon discorreu sobre a Revolução Farroupilha e a discussão do projeto referente ao 

“Sul é meu país”, o qual realizará referendo junto aos eleitores durante as eleições municipais. 

Convidou também para os eventos do final de semana. O vereador Paulo Hahn também 

comentou sobre o referendo, apresentando dados que foram repassados pelo falecido Alcídes 

Noll, no qual grande parte da produção se dá na parte sul e sudeste do Brasil. Classificou como 

uma utopia esta intenção, mas que ela tem sua validade. Nada mais havendo, o Senhor 

Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos da presente 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José de Leão nº .  50   Centro   Fel iz   RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs.gov.br 
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

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  




