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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências 

da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SEGUNDA 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, Anelise Lamb Tempass, Luiz Egon Kremer, Paulo Alberto Hahn 

e Ronie André Simon. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Ivan Luiz Petry declarou 

abertos os trabalhos da presente Sessão.  Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente 

solicitou o ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 2ª 

Sessão Ordinária realizada no dia 14 de março 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 

nº 28, que encaminha o projeto de lei nº 22/2016; Mensagem nº 30, que encaminha projeto de lei 

nº 23/2016. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento nº 09/2016, 

de autoria do vereador Raul Cesar Franzen. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 

para o GRANDE EXPEDIENTE: onde vereador Luiz Egon Kremer comentou sobre o programa 

Compre Feliz, que visa valorizar o comércio local. O vereador lamentou que, em função de 

processos licitatórios, nem a Prefeitura e nem a Câmara Municipal consigam fazer a aquisição de 

produtos produzidos em nossa cidade, citando o exemplo da água mineral, a qual é produzida na 

cidade através da Fonte Feliz, mas não é adquirida pelos órgãos públicos. O vereador Marcelo 

Antonio Muller expôs que foi procurado pelo proprietário do Atelier Kronitzky, o qual comentou que 

sua empresa enfrenta problemas financeiros, solicitando que os vereadores interviessem na 

busca de isenção da cobrança de IPTU. Acrescentou que a empresa emprega 40 pessoas e seu 

fechamento traria sérias consequências à economia local. O vereador Alexandre Griebler fez uso 

da palavra para criticar o término do plantão dos taxistas, visto que a comunidade fica 

desguarnecida deste tipo de serviço, trazendo o exemplo de uma pessoa enferma que ligou para 

cinco profissionais do Município, não obtendo qualquer êxito, sendo necessário chamar o SAMU 

para ser levada ao Hospital. No momento do retorno a sua residência, o paciente novamente 

tentou contatar com um taxista do Município, sem êxito. Somente fora atendido por um 

profissional de outra cidade. Também comentou o vereador Alexandre Griebler sobre a dificuldade 

de trabalho dos Bombeiros Voluntários de Feliz, visto que em um sinistro ocorrido na última 

semana, os mesmos tiveram dificuldades enormes em virtude do sucateamento de alguns 

materiais. O vereador Raul Franzen comentou sobre o critério de horas extras dos funcionários da 

Secretaria de Obras, visto que na manhã de sábado estava sendo feita a manutenção de 

estradas, porém na sexta-feira anterior, em meio a um incêndio, o motorista da retroescavadeira 

abandonou o local, pois seu horário de trabalho havia se encerrado. A respeito dos Bombeiros 

disse que boa parte dos equipamentos estão sucateados. Comentou que fora criado o Funrebom, 

o qual serviria para reequipar os Bombeiros, sendo que havia R$ 500 mil antes da construção da 
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sede dos Bombeiros. Atualmente, não sabe ao certo quanto há em caixa neste fundo e por isso 

está requerendo esta informação junto ao Poder Executivo. Passamos então para a ORDEM DO 

DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 

proposições: Requerimento 09/2016, de autoria do vereador Raul Cesar Franzen. Colocado em 

discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn comentou que há um projeto na Casa, onde se busca 

utilizar R$ 72 mil do Funrebom, para pagamento de valores aos funcionários lotados nos 

Bombeiros. Pediu para que a liderança do PMDB solicite a retirada do referido projeto, para que o 

mesmo não seja rejeitado em Plenário, visto que não atende os anseios da comunidade, bem 

como o objetivo-mor do Funrebom. Posto em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº. 

13/2016, que, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação Áreas de Uso Público 

situadas no Bairro Vila Rica, Feliz/RS e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer 

favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Alexandre Griebler. Posto o Projeto em 

discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn questionou não estarem anexados ao Projeto de Lei as 

avaliações e localização das áreas em mapas que estão sendo doadas ao Município. Destacou 

que este projeto finda um processo que teve início em 2013, onde a Casa teve papel primordial, 

na abertura das ruas no bairro Vila Rica, dando acesso ao Instituto Federal. O vereador Ronie 

André Simon destacou que mais de um hectare de terra está sendo doado ao Município para que 

se possa organizar e valorizar ainda mais a área. Lamentou a falta do material solicitado pelo 

vereador Paulo, mas explicou que o mesmo possa ser solicitado posteriormente. Por fim, o relator 

do projeto explicou que há sim um mapa anexo ao projeto, porém o mesmo não ocorre em relação 

a avaliação da área. Posto o projeto em votação foi aprovado por todos.  Projeto de Lei nº. 

20/2016, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador 

Ronie André Simon. Posto o Projeto em votação foi aprovado por unanimidade. Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Luiz Egon Kremer lamentou o fato contado pelo 

colega Raul Cesar Franzen, em relação ao operador da motoniveladora. Segundo o vereador, 

muitas pessoas deixam de se doar, por egoísmo e por falta de amor ao próximo. Diz que o mesmo 

ocorre com determinados funcionários de sua empresa e que é difícil conseguir mudar o 

pensamento destes. contou que foi a um evento no Vale do Hermes, onde um fato lhe chamou a 

atenção. Disse que ao se sentar a mesa cumprimentou uma senhora ao seu lado. A mesma 

questionou a uma terceira pessoa de quem se tratava e foi informada de que este era um 

vereador de Feliz. A senhora, então, se mostrou surpresa e disse que nunca um vereador do 

Município a havia cumprimentado. Lamentou isto e pediu que todos sejam mais sociáveis, não 

deixando apenas para os meses antes das eleições para se relacionarem com os eleitores. A 

vereadora Anelise Lamb Tempass comentou o motivo de sua ausência na última sessão, visto 

que teve que ir a Delegacia de Polícia para identificar os autores dos roubos ocorridos na Casa 

Mortuária de Bananal. Parabenizou o trabalho da polícia tanto de Nova Petrópolis, quanto de 

Feliz, que trabalharam arduamente na resolução do caso. O vereador Leonardo Mayrer comentou 

que realmente não existe mais o revezamento noturno de taxistas. Além disso, acrescentou que 

os taxistas deixam de atender durante a noite em virtude do perigo que estão expostos pelos 
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perigos da violência. Sugeriu que os usuários se organizem com antecedência para que sempre 

que possível já deixem contratados os taxistas para a noite. O vereador Alexandre Griebler pediu 

providências quanto a questão dos taxistas, solicitando providências aos responsáveis. Sobre o 

operário de motoniveladora acredita que haja problemas de comando, visto que quando alguém 

não se dispõe a auxiliar o seu superior, há algo de errado nesta relação. O vereador Raul Franzen 

desejou boa Páscoa a todos os colegas. O vereador Ronie André Simon comentou sobre os 

assuntos abordados anteriormente, destacando acreditar que não haja equipamentos sucateados 

nos bombeiros, mas talvez exista um descuido na forma de manuseio dos mesmos. Sobre os 

taxistas comentou que há uma necessidade de maior organização da própria classe, não recaindo 

sempre a resolução dos problemas à Administração. Desejou uma Feliz Páscoa a todos. 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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