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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
Aos sete dias de novembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA 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, 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 31ª Sessão Ordinária realizada no dia 24 
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 75/2016; Mensagem 76/2016, que encaminha o Projeto 
de Lei 57/2016; Mensagem 77/2016, que encaminha o Projeto de Lei 56/2016; Mensagem 
78/2016, que encaminha o Projeto de Lei 58/2016; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Pedido de Providências 13/2016, de autoria de Anelise Lamb Tempass; Pedido 
de Providências 14/2016, de autoria de Raul Cesar Franzen; Requerimento 20/2016, de autoria de 
Alexandre Griebler.  DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício 8839/2016, do Tribunal de contas do Estado 
que encaminha a Prestação de Contas do Executivo Municipal no Exercício de 2014; Ofício da 
Brigada Militar; e Ofício da Comissão de Assuntos Municipais. Passamos, então, para o GRANDE 
EXPEDIENTE, onde o vereador Leonardo Mayrer discorreu sobre o Projeto Políticos do Futuro 
realiza pelos Poderes Executivo e Legislativo, antes da sessão ordinária, dando ênfase aos 
pedidos dos alunos que estiveram representando suas escolas. Comentou também sobre a 
importância do pedido do colega Raul sobre a colocação de quebra-molas nas proximidades da 
Escola Jacob Milton Bennemann, visto que muitos acidentes quase foram registrados nas últimas 
semanas. Destacou, ainda, a Fenamor, que teve grande programação no primeiro final de 
semana, pontuando algumas melhorias que se fazem necessárias. O vereador Raul Cesar 
Franzen destacou a importância de fomentar o turismo, principalmente neste momento em que 
muitas empresas de turismo tem a necessidade de passar por dentro do Município em função dos 
deslizamento que bloquearam alguns acessos à Serra Gaúcha. Sobre seu pedido de providencias 
disse que se faz necessário a instalação de redutores, nas proximidades da escola Jacob Milton 
Bennemann, visto que o perigo anda rodando as proximidades. O vereador Paulo Alberto Hahn 
solidariezou-se com o Requerimento do colega Alexandre Griebler, visto que várias empresas tem 
saído da cidade, inclusive algumas não tendo mais sido localizadas para serem notificadas. 
Comentou sobre o Projeto de Lei que institui o Transporte Escolar para alunos do Município e 
alguns pontos os quais considerou dúbios, solicitando que o mesmo não seja incluso na Ordem do 
Dia. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: REQUERIMENTO 20/2016, de 
autoria do vereador Alexandre Griebler. Após breve discussão foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 13/2016, de autoria da vereadora 
Anelise Lamb Tempass. Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 14/2016, de autoria do vereador Raul Cesar Franzen. 
Após breve discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
57/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do 
Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência do Instituto-Geral 
de Perícias e dá outras providências”, Parecer 55/2016, tendo como relator o vereador Ronie 
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André Simon. No espaço da discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn explicou que a confecção 
das cédulas de identidade já são realizadas através de convênio do Município e o Governo do 
Estado, sendo necessário a renovação do mesmo. O relator comentou que este tipo de serviço 
trás convenientes a comunidade que não precisa se deslocar aos grandes centros. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 58/2016, que “Autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)”, Parecer 
56/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. O vereador Paulo Alberto Hahn 
explicou que o valor é referente a uma divida de uma servidora que foi demitida pelo Município e 
através de processo judicial teve de ser realocada ao serviço público. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Luiz Egon Kremer comentou 
sobre o belíssimo show apresentado pela Orquestra Municipal, em evento realizada na última 
sexta-feira. Convidou também os colegas para prestigiarem a palestra da Emater a ser promovida 
na próxima segunda-feira. O vereador Alexandre Griebler comentou sobre o projeto de lei 
apresentado por ele sobre isenção de IPTU para determinados grupos, pedindo que os colegas 
analisassem o mesmo pra votação em breve, para que o mesmo ainda torne-se lei este ano. 
Comentou que esteve em Nova Petropolis, onde visitou o Parque Municipal, no qual se cobra 
ingresso, o que ele não considera justo, reforçando o pedido que em nosso Município, siga sendo 
o acesso liberado 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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