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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FELIZ REALIZADA EM DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos dezoito 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 NONA 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, 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 29ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 
de outubro 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 72; Mensagem nº 73; EXPEDIENTE APRESENTADO 
PELOS VEREADORES: Pedido de Providências 10/2016, de autoria de Paulo Alberto Hahn. 
DEMAIS EXPEDIENTES: - Convite da Orquestra Municipal de Sopros. Passamos, então, para o 
GRANDE EXPEDIENTE, onde não houve manifestações. Passamos, então, para a ORDEM DO 
DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 10/2016, de autoria do vereador Paulo Alberto Hahn. 
Colocado em discussão, o vereador autor da proposta explicou que o seu pedido se dá em função 
dos problemas de velocidade elevada nos local onde se pede a instalação de quebra-molas. 
Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 46/2016, que “Dispõe 
sobre a Concessão, Pagamento e a Prestação de Contas de Diárias aos Vereadores e 
Servidores da Câmara Municipal e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Alexandre Griebler e parecer favorável dos integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e 
Orçamento. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 54/2016, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a firmar Convênio com a Associação dos Amigos do Parque de Feliz e dá outras 
providências”, tendo como relator o vereador Ronie André Simon e parecer favorável dos 
integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Colocado em discussão, o relator 
explicou que o projeto ocorre a cada realização da Fenamor, explicando que os valores 
repassados para o evento deste ano são inferiores aos de 2014. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÔES PESSOAIS: O vereador Paulo Alberto Hahn 
comentou o sucesso de mais um Passeio Ciclístico realizado no último domingo. Falou também 
da surpresa assustadora que atingiu novamente o Vale do Caí: as chuvas, que mais uma vez 
trouxeram grandes enchentes e castigaram novamente a comunidade da região, fazendo com que 
muitas pessoas perdessem tudo. O vereador Luiz Egon Kremer também comentou sobre as 
perdas dos produtores em função das chuvas. Explicou que o prejuízo não foi tão grande em 
virtude da hidroponia, que auxiliou, pois a produção é feita sobre bancadas. Relatou também da 
falta de água registrada em Escadinhas, em função da falta de energia que atingiu a localidade. 
Comentou que a comunidade está a quase três dias sem abastecimento em função da 
fornecedora de energia não atender os chamados da comunidade. O vereador Alexandre Griebler 
comentou sobre o Passeio Ciclístico pedindo que os próximos edis que vierem a ocupar os cargos 
de vereador mantenham este evento no Calendário de Eventos do Município. Comentou também 
sobre a morte repentina do servidor público Canísio Wentz, falecido na noite anterior na execução 
de suas atividades laborais. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de 
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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  




