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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos dezoito 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 TRIGÈSIMA 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 30ª Sessão Ordinária realizada no dia 18 
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 74; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Pedido de Providências 11/2016, de autoria de Paulo Alberto Hahn; Pedido de 
Providências 12/2016, de autoria de Alexandre Griebler; Requerimento 20/2016, de autoria de 
Alexandre Griebler; Projeto de Lei 55/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler.  
Passamos, então, para o GRANDE EXPEDIENTE, onde o vereador Alexandre Griebler explicou o 
projeto de lei de sua autoria que dá entrada na Casa, no qual visa a isenção de cobrança de IPTU 
para pessoas com HIV/Aids e Câncer, bem como de aposentados e pensionistas, que recebam 
até dois salários mínimos. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS 11/2016, de autoria do vereador Paulo Alberto Hahn. Colocado em discussão, o 
vereador autor da proposta explicou que o seu pedido se deve em função de problemas 
apresentados no calçamento da rua Tiradentes, pedindo que sejam feitos os reparos necessários. 
Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 12/2016, de 
autoria do vereador Alexandre Griebler. Colocado em discussão, o vereador Alexandre Griebler 
comentou que devido as obras realizadas nos lotes a qual pertencem a calçada, acabou por restar 
um degrau bastante saliente, que poderá ocasionar acidentes a quem tem dificuldades de 
mobilidade. Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO 20/2016, de 
autoria do vereador Alexandre Griebler. Colocado em discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn 
solicitou a inclusão de outras informações ao Requerimento. Em comum acordo, os vereadores 
concordaram com o encaminhamento na próxima sessão já com as alterações. EXPLICAÇÔES 
PESSOAIS: O vereador Alexandre Griebler lamentou o falecimento de Paulo Ost, ocorrido na 
última sexta-feira. Em cima da opinião do colega, o vereador Leonardo Mayrer sublinhou a 
importância da prevenção e dos cuidados referentes à saúde. O vereador Ronie André Simon 
parabenizou os funcionários públicos pela passagem do dia comemorativo, na sexta-feira.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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