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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos vinte e seis 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 SÉTIMA 
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 26ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 19 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: - Mensagem nº 69, que encaminha Projeto de 
Lei 53/2016; e Ofício do Gabinete Oficial. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 44/2016, de autoria do vereador Raul 
Franzen; Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 45/2016, de autoria do vereador Raul Franzen; 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 43/2016, de autoria dos vereadores Paulo Alberto Hahn, 
Alexandre Griebler e Marcelo Antonio Muller; Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 44/2016, de 
autoria dos vereadores Paulo Alberto Hahn, Alexandre Griebler e Marcelo Antonio Muller; Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei 45/2016, de autoria dos vereadores Paulo Alberto Hahn, Alexandre 
Griebler e Marcelo Antonio Muller; Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 44/2016, de autoria dos 
vereadores Ronie André Simon, Luiz Egon Kremer, Fábio Krindges e Leonardo Mayrer; Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei 45/2016, de autoria dos vereadores Ronie André Simon, Luiz Egon 
Kremer, Fábio Krindges e Leonardo Mayrer. Passamos, então, para o GRANDE EXPEDIENTE, 
onde o vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre a filantropia do Hospital Schlatter e extinção 
da Fundação do mesmo, na qual sua luta durou sete anos para que o Município passasse a 
receber cerca de R$ 400 mil mensais. Lamentou a forma com que a saúde tem sido avaliada ao 
longo da eleição por pessoas próximas aos candidatos de oposição. O vereador Leonardo Mayrer 
comentou sobre os projetos a serem analisados na noite que tratam dos subsídios dos cargos 
eletivos, bem como as emendas apresentadas, criticando a proposta do colega Raul Franzen e 
solicitando a aprovação da proposta apresentada pela bancada do PMDB. Acredita que a emenda 
apresentada pela bancada de oposição é interessante, contudo a mesma foi apresentada através 
de imposição do colega Paulo Alberto Hahn, com pontos em que ele não concorda. O vereador 
Paulo Alberto Hahn comentou que a emenda apresentada visa trazer os valores dos subsídio a 
realidade, visto que os valores anteriores estavam muito acima do que se julga interessante para 
a coletividade. Expôs que a emenda proposta não visa em momento algum desvalorizar o trabalho 
de quem vier a ser eleito, mas trata-se de uma preocupação, visto que as perspectivas é de que 
as arrecadações venham a ter redução nos próximos anos. Acrescentou, ainda, que não há 
qualquer imposição feita por ele, considerando os valores condizentes com os cargos a serem 
ocupados. O vereador Ronie André Simon também comentou os valores propostos pela bancada 
do PMDB classificando a diminuição de 10% proposta como justa, visto que há muitos gastos e 
desgastes inerentes a cada um dos cargos. Classificou como absurdo a divulgação da matéria a 
ser votada em carros de som pela cidade, por conveniência política, dando a entender que a 
Câmara de Vereadores é formada por ladrões, alcunha que ele não aceita de forma alguma, pois 
tem uma honra a zelar. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou 
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ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: EMENDAS 
MODIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI 44 e 45/2016, de autoria do vereador Raul Cesar 
Franzen. Colocados em discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn expôs que a proposta do 
colega está um pouco fora da realidade, estando abaixo da realidade necessária, colocando-se 
contrário a proposta apresentada. O vereador Ronie André Simon expôs que se há uma 
discrepância dos valores apresentados por colegas de mesmo partido, mostra que os valores são 
políticos, acreditando que os valores apresentados pela bancada do PMDB mostram-se mais 
dentro da realidade. O vereador Fábio Krindges disse que os secretários e ocupantes dos cargos 
eletivos devem ser valorizados, para que atuem de forma íntegra e correta ao cargo que ocupam. 
O vereador Leonardo Mayrer falou que a proposta apresentada pelo colega é tão discrepante que 
não encontra nem apoio dentro do seu partido. O vereador Luiz Egon Kremer comentou que a 
população quer o vereador próximo de si. Para quem nunca auxiliou a comunidade em quatro 
anos, fica fácil apresentar este tipo de proposta, expôs Luiz Egon. Disse que fica ao lado do que é 
justo e em sua avaliação as outras duas propostas de emendas apresentadas são mais 
adequadas, porém irá defender a proposta apresentada pela sua bancada. O autor da emenda 
expôs que o salário apresentado ao prefeito é de R$ 10 mil, o que ele considera um valor dentro 
do que se encontra dentro da iniciativa privada, bem como aos ocupantes dos demais cargos 
públicos em nível de Estado e de País. Pelo comportamento apresentado pelos colegas, o 
vereador afirmou que parece ele estar extinguindo os salários de todos os ocupantes de cargos 
eletivos. Pediu uma reflexão dos colegas para que vejam a situação do país e os problemas 
financeiros que se apresentam aos municípios. Expôs que se o vice-prefeito não trabalha, em sua 
opinião, não pode exigir pagamento de subsídio. Colocado em votação, foi reprovadas com 
apenas o voto a favor do autor da emenda. EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 43, 
de autoria dos vereadores Paulo Alberto Hahn, Alexandre Griebler e Marcelo Antônio Muller. 
Colocada em discussão, o vereador Leonardo Mayrer comentou que espera que as emendas não 
sejam aprovadas, visto que acredita que as emendas apresentadas pela sua bancada estão mais 
dentro da realidade. O vereador Ronie André Simon explicou que busca-se com as emendas 
trazer os valores a uma realidade regional. Explicou que os subsídios atuais dos vereadores locais 
está no padrão parecido, ao contrário do que ocorre com os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários. O vereador Luiz Egon Kremer perguntou ao colega Raul se o mesmo faria uma 
redução dos seus honorários, visto a crise que se apresenta e se o mesmo cortaria na própria 
carne. Acredita que quem trabalha, conforme tem ocorrido no Município de Feliz, tem o direito de 
receber um subsídio justo. O vereador Alexandre Griebler comentou que todos que se encontram 
na Casa Legislativa o estão por estarem dispostos a auxiliar no desenvolvimento do Município e 
não por valores a serem percebidos, acreditando que o valor de R$ 2.500,00 é o suficiente para 
que se levem adiante os trabalhos dos vereadores. O vereador Raul Cesar Franzen disse que por 
não ter tido sua emenda aprovada, irá colocar-se aliar a que economicamente é melhor para o 
Município, apoiando o que está sendo apresentado pelos demais colegas. Como relator, o 
vereador Ronie André Simon cobrou coerência do colega, pedindo a abstenção do colega Raul. O 
vereador Paulo Alberto Hahn comentou que cada vereador tem o direito a votar da forma que 
achar mais coerente, não achando justo que o colega Ronie queira definir o voto do colega. 
Reforçou que não está pedindo a redução de salários, mas a adequação a uma realidade nova. 
Colocado em votação, foi aprovado com voto de minerva do Presidente da Câmara de 
Vereadores, tendo os votos contrários dos vereadores Fábio Krindges, Luiz Egon Kremer, Ronie 
André Simon e Leonardo Mayrer. EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 44/2016, de 
autoria dos vereadores Paulo Alberto Hahn, Alexandre Griebler e Marcelo Antônio Muller. 
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Colocado em discussão, o vereador Ronie André Simon novamente defendeu a redução em 10% 
do valor atual, pedindo que a emenda seja rejeitada, ficando a Emenda de sua bancada para ser 
aprovada. O vereador Raul Franzen disse colocar-se favorável a emenda novamente por achar 
economicamente mais viável. O vereador Fábio Krindges disse que seu ponto de vista, como o de 
seu partido é coerente, mantendo sua posição e não pulando pra onde acha ser melhor. 
Comentou que não se deve ficar olhando para os outros municípios e sim para a forma com que 
sua população é atendida, recebendo o prefeito um valor justo pelo seu serviço prestado. O 
vereador Marcelo Antonio Muller parabenizou o presidente pela forma com que se comportou, 
representando o povo. O vereador Leonardo Mayrer acredita que a posição do presidente apenas 
se deu no caso dos subsídios dos vereadores, alimentando a expectativa de que no caso dos 
secretários, vice e prefeito a opinião mude. Lamentou que agora os salários dos vereadores ficará 
abaixo dos demais Municípios regionais. Comentou que sempre houve uma unidade dentro da 
Casa Legislativa durante os últimos anos e que em virtude do período eleitoral esta unidade se 
tenha perdido. O vereador Alexandre Griebler comentou os valores das duas propostas de 
emendas são valores bastante parecidos. Acredita que se, se quer se pensar no Município, os 
valores a menos propostos pela oposição poderão ser revertidos aos cofres do Município para que 
o mesmo possa ser usado em obras. Colocado em votação, foi aprovado com voto de minerva do 
Presidente da Câmara de Vereadores, tendo os votos contrários dos vereadores Fábio Krindges, 
Luiz Egon Kremer, Ronie André Simon e Leonardo Mayrer. EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI 45/2016, de autoria dos vereadores Paulo Alberto Hahn, Alexandre Griebler e 
Marcelo Antônio Muller. Colocado em discussão, o vereador Ronie André Simon lamentou a 
postura do presidente da Casa, cujo partido está coligado no pleito ao PMDB, expondo que a 
atitude do mesmo poderá ter resquícios futuros a esta aliança. O vereador Luiz Egon Kremer 
lamentou que lá no final do ano passado havia a possibilidade de ele ser eleito presidente da 
Casa Legislativa, porém não recebeu apoio dos seus colegas partidários, e hoje receberam o 
troco, pois a maioria continua não estando ao lado do PMDB. Contudo, parabenizou a atitude e o 
posicionamento do Presidente da Casa, pela sua visão empresarial, mostrando preocupação com 
a verba pública. O vereador Raul Franzen, comentou que irá manter uma coerência, colocando-se 
novamente a favor da emenda. O vereador Leonardo Mayrer disse que o seu partido manteve 
uma coerência nas propostas apresentadas, diferente da posição apresentada pelo colega Raul 
Franzen. O vereador Paulo Alberto Hahn disse que o valor apresentado está muito dentro da 
realidade dos demais Municípios pedindo a aprovação da emenda. Colocado em votação, foi 
aprovado com voto de minerva do Presidente da Câmara de Vereadores, tendo os votos 
contrários dos vereadores Fábio Krindges, Luiz Egon Kremer, Ronie André Simon e Leonardo 
Mayrer. PROJETO DE LEI 43/2016, que “Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos 
Vereadores Municipais para a legislatura 2017/2020 e dá outras providências”, com 
EMENDA MODIFICATIVA, e parecer favorável da Comissão de Constituição Justiça e Orçamento, 
tendo como relator o vereador Alexandre Griebler. Colocado em discussão, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 44/2016, 
que “Fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de feliz e dá outras 
providências”, com EMENDA MODIFICATIVA, e parecer favorável da Comissão de Constituição 
Justiça e Orçamento, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. Colocado em discussão, 
não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE 
LEI 45/2016, que “Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais e dá 
outras providencias”, com EMENDA MODIFICATIVA, e parecer favorável da Comissão de 
Constituição Justiça e Orçamento, tendo como relator o vereador Luiz Egon Kremer. Colocado em 
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discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Passamos, então, às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Alexandre Griebler desejou 
bom pleito a quem irá buscar recolocar-se nos cargos eletivos no próximo domingo, pedindo 
sabedoria, serenidade e discernimento a todos, deixando as cores partidárias em segundo plano, 
elevando a cidade de Feliz. O vereador Leonardo Mayrer expôs que as propostas foram acatadas, 
pois as emendas tinham um cunho parecido, com valores muito parecidos. Expôs que durante 
sete anos se dedicou a Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento, mas que atualmente esta 
fora da mesma e nota que alguns integrantes atuais não tem se dedicado com o mesmo afinco. 
Desejou a todos uma ótima campanha e eleição a todos. O vereador Raul Cesar Franzen pontuou 
algumas ponderações dos colegas ao longo das discussões realizadas ao longo da sessão, 
muitas com cunho eleitoral. Pediu discernimento nas colocações, acreditando que os próximos 
eleitos devem ser cobrados sobre atitudes que possam a vir a tomar. Parabenizou a todos que 
estão buscando um cargo público, pois acredita ser um desafio difícil e louvável. E desejou 
sucesso a quem não irá mais concorrer. O vereador Ronie André Simon convidou a todos para o 
jantar do Círculo de Máquinas a ocorrer na Sociedade de Picada Cará. Pediu que os eleitores 
tenham consciência e coerência na busca de eleger os melhores representantes do Município. 
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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