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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos vinte e seis de dezembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA 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 38ª 
Sessão Ordinária realizada no dia 19 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 
93/2016; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Emenda Aditiva ao Projeto 
de Lei 77/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. Passamos, então, para o 
GRANDE EXPEDIENTE, onde Paulo Alberto Hahn fez uso da Tribuna para realizar um relato 
de seus 20 anos de atuação como vereador, cargo o qual irá despedir-se. Relacionou 
projetos, indicações, requerimentos, além de ações realizadas nas cinco oportunidades que 
teve de presidir a Casa Legislativa. Agradeceu a todos que o auxiliaram e que o fizeram 
cresceu dentro de sua história de vereador. Desejou a todos um feliz e abençoado 2017. 
Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: EMENDA ADITIVA AO 
PROJETO DE LEI 77/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. No espaço das 
discussões, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
PROJETO DE LEI 60/2016, que “Consigna denominação à Rua do Município de Feliz”, 
Parecer 73/2016, tendo como relator o vereador Alexandre Griebler e parecer favorável da 
Comissão. No espaço das discussões, o vereador Paulo Alberto Hahn enalteceu a presença 
dos moradores das ruas que receberão os nomes com a aprovação das lei. Segundo o 
vereador este é o primeiro passo, para que no próximo ano os moradores possam se reunir 
para reivindicar recursos para o programa de Pavimentação Comunitária. Ressaltou o 
histórico que bonifica as homenagens prestadas. Solicitou, ainda, que com brevidade o 
Município busque instalar as placas de identificação de cada uma das ruas. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 61/2016, que “Consigna 
denominação à Rua do Município de Feliz”, Parecer 74/2016, tendo como relator o vereador 
Alexandre Griebler e parecer favorável da Comissão. No espaço das discussões, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
62/2016, que “Consigna denominação à Rua do Município de Feliz”, Parecer 75/2016, tendo 
como relator o vereador Alexandre Griebler e parecer favorável da Comissão. No espaço das 
discussões, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
PROJETO DE LEI 72/2016, que “Consigna denominação à Rua do Município de Feliz”, 
Parecer 76/2016, tendo como relator o vereador Alexandre Griebler e parecer favorável da 
Comissão. No espaço das discussões, não houve manifestações.  Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 73/2016, que “Autoriza o Poder Executivo 
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Municipal a firmar Contrato de Repasse para concessão de subvenção econômica ao 
Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua de Feliz e dá outras providências”, Parecer 77/2016, 
tendo como relator o vereador Luiz Egon Kremer e parecer favorável da Comissão. No 
espaço das discussões, o vereador Paulo Alberto Hahn ressaltou a importância da agricultura 
no Município, expondo que o Círculo de Máquinas é um dos responsáveis por esta grandeza. 
Contudo, ressaltou que a agricultura merece ainda mais investimentos, pois tem retorno 
diferenciado ao Município. O relator do projeto comentou a importância da aprovação do 
projeto, bem como trouxe dados dos valores e serviços prestados pelo Círculo de Máquinas. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 74/2016, que “Altera 
a Lei Municipal nº 3.168, de 21 de setembro de 2016, que autoriza o Município a firmar 
convênio e conceder auxílio financeiro ao Grupo Escoteiro Phoenix”, Parecer 78/2016, 
tendo como relator o vereador Ronie André Simon e parecer favorável da Comissão. No 
espaço das discussões, o relator explicou que o pedido  se faz necessário para a postergar a 
data de empenho e apresentação das  prestações de contas do convênio firmado. Colocado 
em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 75/2016, que “Altera a Lei 
Municipal nº 3.170, de 21 de setembro de 2016, que autoriza o Município a firmar convênio e 
conceder auxílio financeiro ao Juventus – Associação Atlética e Cultural”, Parecer 79/2016, 
tendo como relator o vereador Ronie André Simon e parecer favorável da Comissão. No 
espaço das discussões não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI 76/2016, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 
2.919/14, de 30 de julho de 2014, que cria o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M., os 
procedimentos para inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no Município, a 
taxa de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vistoria”, Parecer 80/2016, tendo 
como relator o vereador Luiz Egon Kremer e parecer favorável da Comissão. No espaço das 
discussões, o vereador Ronie André Simon informou que a mudança proposta visa repassar à 
outra pessoa a responsabilidade de coordenação do SIM no município, que hoje é do 
ocupante do cargo de médico-veterinário, possibilitando que o médico-veterinário esteja 
liberado para ir a campo e atender as demandas exigidas pelo seu cargo. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 77/2016, que “Institui o Calendário 

de Eventos do Município de Feliz para o ano de 2017 e dá outras providências”, Parecer 
81/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon e parecer favorável da 
Comissão com a EMENDA ADITIVA. No espaço das discussões, o vereador Luiz Egon 
Kremer comentou que é importante a instituição do calendário, mas lamentou que há uma 
grande dificuldade de que o mesmo seja respeitado. O vereador Ronie André Simon destacou 
que a emenda visa incluir o Passeio Ciclístico promovido pela Câmara de Vereadores, a se 
realizar no dia 15 de outubro de 2017. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade 
com a EMENDA ADITIVA. PROJETO DE LEI 78/2016, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a firmar Termo de Fomento e conceder subvenção social à Fundação Cultural de 
Feliz e dá outras providências”, Parecer 81/2016, tendo como relator o vereador Ronie André 
Simon e parecer favorável da Comissão. No espaço das discussões, não houve 
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
79/2016, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento e conceder 
subvenção social ao Centro de Tradições Gaúchas Rancho Feliz e dá outras providências”, 
Parecer 81/2016, tendo como relator o vereador Ronie André Simon e parecer favorável da 
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Comissão. No espaço das discussões, o relator explicou que o valor de R$ 6 mil será 
disponibilizado ao CTG para custear os pagamentos de professores para cursos de danças 
tradicionais para a Invernada Artística. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Raul Franzen despediu-se do cargo dizendo sair de 
cabeça erguida, pois o papel de vereador foi representado muito bem por ele e por todos os 
colegas, debatendo pontos de vistas diferentes e trazendo grande aprendizado aos 
vereadores. Agradeceu aos colegas e a população que ele espera ter bem representado 
durante o seu mandato. Desejou um bom trabalho aos próximos vereadores, destacando que 
os mesmos ainda tem muito trabalho a realizar. O vereador Ronie André Simon também 
despediu-se do cargo e relatou a experiência vivida, expondo que é muito diferente ser sujeito 
do que ser apenas é assistente. Lançou o desafio para que todos evoluam como pessoa, 
buscando uma leitura do que é realmente bom para a comunidade como um todo. Disse ter 
recebido um grande aprendizado, mudando a sua forma de ver a vida pública. Desejou bom 
trabalho aos que ficam na Câmara e aos novos vereadores. A vereadora Anelise Lamb 
Tempass agradeceu o respeito e o apoio recebido por parte dos colegas, aos eleitores que 
novamente lhe deram o voto nas últimas eleições, e desejou a vereadora eleita Joseane Hahn 
um ótimo mandato, como representante feminina na Casa. Desejou uma boa passagem de 
ano a todos. O vereador Luiz Egon Kremer agradeceu aos eleitores que novamente 
possibilitaram que um homem do campo, com conhecimento na agricultura, possa estar 
novamente na Câmara na próxima Legislatura. Agradeceu aos assistentes assíduos das 
sessões que estiveram prestigiando as sessões ao longo do mandato. Felicitou a todos, 
desejando um bom ano aos colegas. O vereador Marcelo Antônio Muller também demonstrou 
sua satisfação com o trabalho realizado ao longo deste primeiro mandato, e enalteceu todo o 
aprendizado obtido junto ao vereador Paulo Alberto Hahn, que se despede após 20 anos de 
vereador. Desejou saúde, paz e realizações no próximo ano. O vereador Leonardo Mayrer 
comentou que esta última sessão não é uma despedida, mas sim um até logo, pois 
provavelmente ali na frente estarão novamente frente a frente dentro do mundo político. 
Destacou os serviçoes feitos neste mandato, com as comissões e a busca por melhorias para 
a população felizense. Acredita que os próximos anos serão muito pesados, pois há uma 
grande mudança ocorrendo no cenário político-econômico, e convocou os vereadores que 
estão saindo para que continuem oferecendo seus conhecimentos aos que estão assumindo 
uma cadeira na Casa. Desejou a todos um bom ano novo. O vereador Alexandre Griebler fez 
uso da Tribuna para destacar os trabalhos realizados como secretário e Presidente da Casa, 
cargos que ocupou em duas oportunidades ao longo dos últimos quatro anos. Comentou, 
ainda, sobre os vários projetos e reivindicações apresentados, elencando os objetivos 
alcançados e pedindo que os próximos vereadores cobrem o Executivo para que os que 
ficaram em abertos sejam enfim atendidos. Pediu que se busque entender que a Câmara de 
Vereadores  está aí para defender a população e não os interesses de um partido político. 
Agradeceu, em especial, a sua família por ter compreendido a sua ausência e por tê-lo 
auxiliado ao longo do seu mandato. Disse que perdeu um mandato, mas não o amor pela 
terra, a qual irá se dedicar ao longo de seus dias. O Senhor Presidente encerrou as 
despedidas agradecendo aos colegas vereadores pela boa convivência entre todos, aos 
servidores da Casa pelo profissionalismo com que efetuaram seus trabalhos e desejou a 
todos um feliz 2017. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus 
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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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