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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TRES DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA OITAVA 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 27ª Sessão Ordinária realizada no dia 26 de 
setembro de 2016. Posta a ata em discussão não houve manifestações. Posta a Ata em votação 
foi aprovada por todos. Não havendo PEQUENO EXPEDIENTE. Passamos, então, para o 
GRANDE EXPEDIENTE, onde não houve manifestações. Não havendo matérias para a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Alexandre Griebler desejou bom trabalho aos eleitos no pleito do último domingo e agradeceu os 
votos recebidos. O vereador Leonardo Mayrer também agradeceu aos que nele votaram 
parabenizando os eleitos. O vereador Marcelo Muller fez um agradecimento especial aos que 
confiaram a ele um segundo mandato. O vereador Luiz Egon Kremer revelou que a caminhada 
eleitoral foi bastante árdua, sofrendo criticas sobre a poeira que atinge localidades do interior, mas 
que irá buscar atender esta demanda. Agradeceu a votação recebida. O vereador Fábio Krindges 
parabenizou os eleitos e disse que os que saem podem sair de cabeça erguida com sentimento 
de dever cumprido. Parabenizou o prefeito reeleito Albano Kunrath pela excelente votação. O 
vereador Raul Franzen parabenizou a todos os cidadãos felizenses que disponibilizaram seus 
nomes para buscar representar a população. Realizou o convite para o 3º Passeio Ciclístico a se 
realizar no dia 16 de outubro, com saída no Parque Municipal às 09h30min, evento idealizado pelo 
vereador Alexandre Griebler, quando presidente da Casa. O vereador Ronie André Simon desejou 
um bom trabalho aos eleitos, para que estes se esforcem para atender as áreas menos 
privilegiadas, embora as finanças estejam apertadas. Nominou os eleitos e suas qualidades. 
Convidou os colegas para a festividade na Sociedade Benfica, de Arroio Feliz. 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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