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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZENOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA OITAVA 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 37ª Sessão Ordinária realizada no dia 12 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 85/2016; Mensagem 86/2016, que encaminha o Projeto de Lei 78/2016; 
Mensagem 87/2016, que encaminha o Projeto de Lei 79/2016; Mensagem 88/2016, que 
encaminha o Projeto de Lei 74/2016; Mensagem 89/2016, que encaminha o Projeto de Lei 
75/2016; Mensagem 90/2016, que encaminha o Projeto de Lei 73/2016; Mensagem 91/2016, 
que encaminha o Projeto de Lei 76/2016; e Mensagem 92/2016, que encaminha o Projeto de 
Lei 77/2016. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 
27/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler; Projeto de Lei 72/2016, de autoria do 
vereador Paulo Alberto Hahn. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para formaturas da Escola 
Jacob Milton Bennemann; Convite para formatura da Escola Cônego Alberto Schwade; E-mail 
da Escola Ivonny Kaiser. Passamos, então, para o GRANDE EXPEDIENTE, onde o vereador 
Luiz Egon Kremer comentou sobre as diferenciações que se fazem nas questões 
previdenciárias dos Produtores Rurais, apresentando dados e números que comprovam estas 
diferenciações, criticando as medidas propostas pelo Governo Federal, que novamente 
tentam fechar os buracos da Previdência penalizando o pequeno produtor, que é o 
responsável por alimentar e fazer o País andar. O vereador Alexandre Griebler comentou 
sobre as informações enviadas em resposta ao seu requerimento sobre a cedência de uma 
funcionária ao Tribunal Regional Eleitoral. Disse que desde 2009, somente o Município de 
Feliz tem cedido a funcionária, quando que o acordado no momento da aprovação desta 
cedência era de que cada Município iria ceder o funcionário por uma ano, algo que não 
ocorreu até o momento. Solicitou, ainda, a apreciação na noite de seu projeto de lei referente 
a isenção de IPTU às pessoas com doenças crônicas. O vereador Ronie André Simon 
adinatou as matérias que serão pauta na próxima e última sessão desta legislatura, 
solicitando o estudo dos colegas, para votação e aprovação dos mesmos. Sobre o projeto de 
lei do colega Alexandre, comentou que não há estudo de impacto financeiro que possa 
mensurar qual seria a renuncia de valores por parte do Município. Comentou, ainda, que pelo 
Regimento Interno, se torna inviável a votação do mesmo. O vereador Paulo Alberto Hahn 
comentou sobre as palavras do colega Luiz Egon Kremer, referentes a aposentadoria, 
elencando as diversas mudanças propostas, classificando-as como incabidas e que não 
ressolverão o rombo existente atualmente na Previdencia, mostrando-se preocupado quanto 
as mudanças. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
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Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: REQUERIMENTO 
27/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. Colocado em discussão, o vereador Luiz 
Egon Kremer comentou que em outra oportunidade não contou com o apoio do colega para a 
aprovação do projeto do Círculo de Máquinas, e desta vez ele também se posicionará de 
forma contraria ao projeto apresentado pelo colega. O vereador Paulo Alberto Hahn comentou 
sobre os trâmites do projeto, caso o mesmo seja aprovado na noite. Acrescentou que a 
definição do referido projeto somente acontecerá na próxima legislatura, pedindo serenidade 
nos debates. O vereador Leonardo Mayrer colocou-se em acordo com o colega Paulo, mas 
acredita que houve pouca discussão do mesmo, posicionando-se ao lado da bancada. Expôs 
que este tipo de proposta funciona em apenas um Município do Estado, mostrando a 
dificuldade de se implementar este tipo de proposta. O autor da proposta pediu a aprovação 
do mesmo, expondo que dificilmente um novo projeto com esta importância será apresentado. 
Rebateu a colocação de Luiz Egon Kremer expondo que as suas colocações foram levianas. 
Colocado em votação houve empate com votos contrários da bancada do PMDB, sendo 
aprovado com voto do presidente da Câmara de Vereadores. PROJETO DE LEI 55/2016, que 
“Dispõe sobre a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - 
aos aposentados, inativos, pensionistas e aos portadores de HIV/AIDS e de neoplasia 
maligna (câncer) com renda de até 02 (dois) Salários Mínimos Nacionais e dá outras 
providências”, Parecer 72/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon e 
parecer desfarovárel ao projeto. Atendendo ao Art.50, Parágrafo Único, do Regimento Interno, 
foi colocado o parecer em discussão, onde não houve manifestações. Colocado em votação, 
houve empate com votos contrários da bancada do PMDB, sendo reprovado com voto do 
presidente da Câmara de Vereadores. Colocado o projeto em votação, o vereador Paulo 
Alberto Hahn expôs que o mesmo seguirá ao Poder Executivo e, em caso de veto, a próxima 
legislatura se incumbirá em realizar as melhorias que julgarem necessárias. PROJETO DE 
EMENDA A LEI ORGÂNICA 09/2016, Parecer da Comissão Especial 01/2016, tendo como 
relator o vereador Ronie André Simon, e seguindo o Art. 126, indo a votação em segundo 
turno. No espaço das discussões, o vereador Alexandre Griebler parabenizou a todos pelo 
grande trabalho realizado pela Comissão Especial. Na votação foi aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Onde o vereadores Alexandre Griebler, Leonardo Mayrer, Paulo 
Alberto Hahn, Ronie André Simon, Anelise Tempas, Marcelo Antônio Muller, Luiz Egon 
Kremer desejaram um Feliz Natal aos colegas e à comunidade. O vereador Luiz Egon Kremer 
comentou estar feliz com a doação realizada pelo Círculo de Máquinas ao Hospital Schlatter, 
através de projeto que teve abstenção do colega Alexandre Griebler, comentada 
anteriormente. Disse que praticamente todos os associados foram favoráveis a doação e hoje 
os resultados podem ser vistos, com o hospital funcionando de forma aceitável e com uma 
boa estrutura. Inclusive, afirmou que doou do próprio bolso o valor de quase R$ 5 mil. 
Destacou, ainda, os grandes investimentos realizados pelo Poder Executivo neste ano e o 
encerramento do exercício com as contas em dia. O vereador Marcelo Antonio Muller 
destacou o apoio da Câmara de Vereadores ao não apoiar a criação de Cargos em 
Comissão, o que auxilia bastante na contenção de despesas. O vereador Leonardo Mayrer 
destacou que no próximo ano estará na Casa e comentou que o projeto aprovado nesta noite, 
se for vetado e o mesmo voltar a Casa e o convencer no ano que vem, após ser bem 
debatido, poderá sim ser aprovado. O vereador Alexandre Griebler destacou que existem 
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poucos projetos de isenção de cobranças de impostos e taxas, pois não há uma boa vontade 
em realizá-los, visto que nenhum administrador quer abrir mão de receitas. Por fim, o Senhor 
Presidente parabenizou a Comissão Especial que trabalhou na atualização da Lei Orgânica 
Municipal, aprovada na presente sessão. Encerrou desejando boas festas aos vereadores e 
comunidade. 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  




