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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos doze de dezembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA SETIMA 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 36ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 05 de dezembro 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 84/2016; 
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 25/2016, de autoria 
do vereador Paulo Alberto Hahn; Moção de Agradecimento 04/2016, de autoria do vereador 
Alexandre Griebler; e Moção de Apoio 05/2016, de autoria dos vereadores. Em seguida, o 
Senhor Presidente abriu espaço para a TRIBUNA LIVRE: na qual fizeram uso as as diretoras 
Janice Schneider Ludwig e Maria Inês Britz, das Escolas Ivonny Kayser, de Escadinhas, e 
Marques do Herval, de Arroio Feliz, respectivamente, para destacar as mudanças propostas 
pelo Governo do Estado em relação aos turnos nas duas escolas. Passamos, então, para o 
GRANDE EXPEDIENTE, onde o vereador Paulo Alberto Hahn comentou sobre a Moção em 
Agradecimento aos serviços prestados pelo Delegado de Polícia, Jorge Antonio Soares, 
enaltecendo o trabalho por ele realizado. Comentou, também sobre duas obras ocorridas na 
cidade e que facilitam o fluxo de veículos: o recapeamento da Ponte de Picada Cará e a 
conclusão da obra na rua Mathias Simon, parabenizando aos responsáveis. Sobre seu 
requerimento, informou que está solicitando a retirada do projeto de lei 67/2016, visto que, 
após consulta a DPM, foi informado da necessidade de Consulta Pública, o qual acredita não 
ter tempo hábil durante o seu mandato de ser realizado. O vereador Ronie André Simon falou 
sobre a Moção de Apoio às comunidades escolares de Escadinhas e Arroio Feliz. Destacou 
que se necessita criar um programa de Estado no que se refere a Educação, evitando as 
constantes mundanças que se realiza na área cada vez que há mudança de governo. O 
vereador Luiz Egon Kremer enalteceu a mobilização dos professores com a intenção de 
manter os dois turnos dos seus educandários. Colocou-se completamente a disposição para 
trabalhar em prol dos professores. O vereador Leonardo Mayrer também elogiou a conclusão 
da obra da Rua Mathias Simon, dizendo que seus acessos deve ser utilizados como exemplo 
para os demais acessos juntos à RS 452. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 04/2016, de autoria do vereador Alexandre 
Griebler. Após breve discussão, foi levada a votação e aprovada por unanimidade. MOÇÃO 
DE APOIO 05/2016, de autoria de todos os vereadores. Colocado em discussão, o vereador 
Paulo Alberto Hahn comentou sobre as escolas que paulatinamente tem tido suas funções 
encerradas no Município, citando as escolas de Bananal e Picada Cará, que eram pequenas, 
sendo que o problema agora atinge escolas com número maiores de alunos. Acredita que 
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fechar escolas é uma maneira incorreta de valorizar a educação. O vereador Alexandre 
Griebler fez coro ao colega e expôs que no Poder Executivo do Município há pessoas com 
estreita relação com o Governo do Estado, solicitando que seja feita uma corrente de 
mobilização para que a reivindicação chegue a Secretaria de Educação e esta mude suas 
intenções. O vereador Luiz Egon Kremer enalteceu a importância das escolas de campo, que 
são importantíssimas para a manutenção e repasse de conhecimentos, referentes a atividade 
agrícola. A vereadora Anelise Tempass certificou que no que depender das forças de seus 
partidários todo o apoio será dado, conclamando os vereadores eleitos a manterem esta luta, 
a partir do novo mandato. O vereador Ronie André Simon comentou sobre a necessidade de 
se valorizar a educação e o desafio de todos para buscar diariamente manter os 
educandários, visto que praticamente não há mais auxílios por parte do governo. Destacou a 
importância de se manterem as pequenas escolas abertas, devido a sua importância dentro 
de suas comunidades. O vereador Raul Franzen manifestou-se a favor da Moção, expondo 
que a tentativa de fechar um dos turnos vai em contrário ao que se busca atualmente, citando 
o Turno Integral, como bandeira para uma educação com qualidade. Destacou que poupar 
dinheiro neste momento, pode trazer prejuízos incalculáveis no futuro. Colocada em votação, 
foi aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO 25/2016, de autoria do vereador Paulo 
Alberto Hahn. Não houve votação, visto que o mesmo trata-se de um pedido de retirada do 
projeto por parte do autor. PROJETO DE LEI 65/2016, que “Altera e inclui dispositivos na 
Lei Municipal nº 3.175, de 11 de outubro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2017”, Parecer 67/2016, tendo como relator o vereador 
Ronie André Simon. Após breve discussão, foi levado a votação e aprovado por unanimidade. 
PROJETO DE LEI 68/2016, que “Consigna denominação à  Rua do Município de Feliz”, 
Parecer 68/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon. PROJETO DE LEI 
69/2016, que “Consigna denominação à  Rua do Município de Feliz”, Parecer 69/2016, 
tendo como relator o vereador Ronie André Simon. PROJETO DE LEI 70/2016, que 
“Consigna denominação à  Rua do Município de Feliz”, Parecer 70/2016, tendo como 
relator o vereador Ronie André Simon. PROJETO DE LEI 71/2016, que “Estende 
denominação à Rua do Município de Feliz”, Parecer 71/2016, tendo como relator o 
vereador Ronie André Simon. A pedido do vereador Paulo Alberto Hahn os quatro projetos 
foram discutidos de forma conjunta, pois tratam de mesmo assunto. No espaço da discussão, 
o vereador Luiz Egon Kremer destacou ser louvável a busca por adequar o nome das ruas. O 
vereador Leonardo Mayrer também colocou-se favorável ao “fatiamento” da perimetral, que 
irá homenagear pessoas de importante expressividade no Município de Feliz. O vereador 
Paulo Alberto Hahn destacou o histórico da Avenida Perimetral, sua ideia inicial em 1977 e as 
dificuldades oriundas desta nominação que envolve um grande trecho da cidade. Comentou, 
ainda, que a mesma, apesar do nome, não atende as exigências de uma perimetral, que é de 
tráfego rápido. Por fim, comentou sobre os nomes que estão sendo dados a estas ruas que 
valorizam pessoas de grande histórico em nossa cidade. Colocados em votação, foram 
aprovados por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Onde o vereador Alexandre 
Griebler agradeceu em nome da família de Alfredo Egidio Reinehr, a aprovação do projeto 
que nominou rua em seu nome. O vereador Leonardo Mayrer parabenizou ao Juventus que 
conquistou o título municipal nas categorias Aspirantes e Titulares. O vereador Luiz Egon 
Kremer falou sobre a semana anterior que foi cheia, envolvendo as práticas agrícolas e 
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funções de vereador. O vereador Ronie André Simon disse acreditar que a sessão conseguiu 
atingir os seus objetivos e solicitou que as comunidades sigam firmes na busca de tentar 
dissudir o Governo do Estado de suas ideias. Enalteceu os clubes disputantes do 
Campeonato Municipal que promoveram uma grande disputa ao longo do segundo semestre. 
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. 
 
 
Presidente Vereador Ivan Luiz Petry 
 
 
Secretário Vereador Alexandre Griebler  




