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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS. 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a QUARTA 

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, Paulo Alberto Hahn e Ronie André Simon. Invocando 

a proteção de Deus, o Presidente Ivan Luiz Petry declarou abertos os trabalhos da 

presente Sessão.  Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou o ao 

Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA; Ata da 3ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 21 de março de 2016. Posta a ata em discussão não houve 

manifestações. Posta a Ata em votação foi aprovada por todos. Após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE 

INTERNO: Mensagem nº 29; Mensagem nº 31; Mensagem nº 32, que encaminha o 

projeto de lei nº 24/2016; Mensagem nº 34. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 

VEREADORES: Indicação nº 02/2016, de autoria do vereador Raul Cesar Franzen; 

Pedido de Providências 02/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. Concluído o 

PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador 

Alexandre Griebler explicou que está encaminhando Pedido de Providências para que se 

conclua a instalação de calhas coletoras para o escoamento das águas pluviais, na rua 

paralela da RS 452, entre a Empresa Brustolin e Representações Munchen. A sequencia 

da instalação destas calhas se faz necessária, segundo o vereador, uma vez que uma 

grande quantidade de água acaba por ficar depositada por sobre a pista de rolamento, 

bem como, por vezes, acaba por invadir algumas residências das proximidades, trazendo 

transtornos aos moradores e proprietários das áreas. O vereador Leonardo Mayrer 

comentou a resposta enviada pelo Poder Executivo, sobre o seu requerimento sobre a 

construção de abrigos de ônibus. Disse que esta não é a resposta que gostaria de 

receber, pois não expõe prazos, apenas se limitando a informar que o Município fará 

quando tiver recursos para tal. Segundo o vereador, esta é uma necessidade imediata, 

tratando a resposta como insatisfatória. O vereador Leonardo enalteceu, ainda, a 

Indicação do colega Raul Franzen, que solicita um estudo e se necessário aumento no 

numero de taxistas para atender a comunidade. O vereador Raul Franzen também 

criticou a resposta enviada quanto aos abrigos de ônibus. Sobre os taxistas, disse que o 

sol nasceu pra todos, e que o aumento no número de taxistas gera uma concorrência 

maior, beneficiando a comunidade. Cobrou uma eficaz fiscalização da Administração 

Municipal quanto aos detentores do serviço de táxi visando fazer valer o que rege a lei. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 

Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Indicação 01/2016, de 

autoria do vereador Raul Cesar Franzen. Colocada em discussão, não houve 

manifestações. Posta em votação foi aprovado por todos. Pedido de Providências 

02/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. Colocado em discussão, não houve 

manifestações. Posta em votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº. 16/2016, 

que, “Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 2.046, de 10 de julho de 2007, que cria o 

Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros – FUNREBOM e autoriza a 

abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil 

reais). O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador 

Ronie André Simon. Posto o Projeto em discussão, o vereador Luiz Egon Kremer explicou 

que faz parte do Conselho do Funrebom, e acredita que como o dinheiro está à 

disposição deva ser utilizado, em parte, sugerindo algo em torno de 40%, para que o 

restante possa ser utilizado na aquisição de um caminhão. O vereador Alexandre Griebler 

comentou que é contrário ao projeto, pois o valor do Funrebom é destinado para equipar 

os Bombeiros Voluntários e não para pagar salário, pois isto é obrigação da 

municipalidade. Pediu que os demais colegas, sigam o seu exemplo. O vereador Paulo 

Alberto Hahn rememorou a criação do Funrebom e seus objetivos em 2007, quando fora 

aprovada através de lei específica. Resgatou as alterações realizadas na lei ao longo dos 

últimos anos. Destacou que há problemas visíveis nos equipamentos dos Bombeiros, 

fazendo com que passem por situações vexatórias no atendimento de ocorrências. 

Acrescentou que o cidadão, ao pagar a taxa de combate a incêndio, quer ter um Corpo de 

Bombeiros equipado e não para pagar salários de funcionários. Classificou o objetivo do 

projeto como desvio de valores da real finalidade. O vereador Leonardo Mayrer expôs 

que existem visões diferentes quanto à proposta recebida do Poder Executivo. Em sua 

opinião, a alteração não fere em nada os objetivos iniciais da referida lei, apenas amplia a 

sua abrangência, abrigando também os funcionários, que são essenciais, pois os 

equipamentos não funcionariam sem eles. O vereador Raul Franzen comentou que em 

diversas vezes questionou-se a formação dos bombeiros e tendo dinheiro em caixa no 

Fundo não ocorreu nenhum curso, nem a devida manutenção tanto de equipamentos, 

quanto de veículos. Disse não concordar com a alteração da lei, pois isso desvirtua o real 

objetivo do Funrebom. Tornando a falar, o vereador Luiz Egon Kremer explicou que 

estamos em um momento complicado em questão arrecadatória, e que o Poder Executivo 

está buscando formas de resolver os problemas que se apresentam. Questionou aos 

colegas que se posicionaram contrários, para que avaliem de forma mais sensível, o que 

pede a alteração da lei. O vereador Alexandre Griebler pediu para que a comunidade vá 

visitar o Corpo de Bombeiros, para analisar o que acontece por lá. Afirmou que os 

próprios bombeiros se pudessem prefeririam ter equipamentos em dia em detrimento de 
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um valor a mais nos salários. O vereador Paulo Alberto Hahn tornou a questionar o 

posicionamento dos vereadores da situação. Previu que daqui a pouco se cobrará taxa de 

saúde para custear os salários dos enfermeiros, ou se cobrará uma taxa de fiscalização 

para pagar os salários dos fiscais. Reforçou que é um desvio de recursos, uma vez que 

salários devem ser pagos com recursos livres do Município. O vereador Leonardo Mayrer 

posicionou-se contrário novamente ao colega, explicando que são pontos de vista 

diferentes entre os colegas, mas que devem ser respeitados. O vereador Ronie André 

Simon, no papel de relator, comentou que os dois sinistros ocorridos nos últimos dias 

fizeram com que a discussão ficasse mais acirrada e polêmica. Contudo, na sua visão, há 

um Conselho do Funrebom que avaliza o que propõe o projeto, havendo a necessidade 

de que se respeite também a opinião deste conselho. Explicou que não há qualquer 

intenção de desviar os valores do Fundo das suas reais necessidades, apenas a 

alteração faz com que se amplie a abrangência do Funrebom, pois busca atender os 

bombeiros como um todo. Colocado em votação, o projeto teve votos contrários dos 

vereadores Alexandre Griebler, Paulo Alberto Hahn, Marcelo Antonio Muller e Raul Cesar 

Franzen, sendo aprovado com voto de minerva do Presidente da Câmara, Ivan Luiz 

Petry. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Alexandre Griebler 

lamentou a aprovação do projeto, destacando que muitos dos que integram o Conselho 

do Funrebom sequer conhecem o Corpo de Bombeiros de Feliz. Pediu que os gastos dos 

valores fossem feitos com consciência, pois o valor aprovado fará falta aos Bombeiros. 

Acrescentou que o que foi aprovado não reflete o pensamento da comunidade e que 

ficará sempre ao lado do pensamento da comunidade. O vereador Paulo Alberto Hahn 

disse que respeita a posição do Plenário, mas não concorda, pedindo que os vereadores 

busquem junto à opinião pública uma avaliação, para terem uma ideia da desaprovação 

da população quanto ao que foi aprovado. O vereador Leonardo Mayrer comentou que 

não se está criando uma nova taxa, como o colega Paulo deixa transparecer. Enalteceu a 

forma democrática com que foi feita a discussão do projeto. Pediu para que se note que a 

aprovação do projeto possibilita a sobra de recurso livre na ordem de R$ 72 mil, que 

podem ser investidos em outras áreas, como os abrigos de ônibus, por exemplo. O 

vereador Luiz Egon Kremer comemorou o posicionamento do presidente da Câmara, que 

ajudou na aprovação do projeto do Funrebom, acrescentando que, enfim, vencerá uma 

votação na Casa. Relembrou o voto contrário de um colega em uma votação 

anteriormente ocorrida, referente ao Círculo de Máquinas, dizendo não esquecer-se 

destes tipos de atitudes que vão contra os produtores. Fazendo uso da palavra cedida 

pelo vereador Marcelo Antonio Muller, o vereador Paulo Alberto Hahn lamentou o fato de 

que o colega Luiz Egon Kremer tenha comemorado a aprovação do projeto como se 

fosse uma vitória. Comentou que o que o vereador analisa como uma vitória pode virar 

uma derrota quando a avaliação vier das ruas, da opinião pública. Pediu que o colega 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

Luiz Egon refletisse da forma com que se dirige aos colegas, não os cutucando por terem 

opiniões contrárias as dele. Enalteceu que sempre se analisam projetos em busca do que 

é melhor para a cidade, defendendo muitas vezes o próprio prefeito em situações em que 

o colega Luiz Egon mal sabia do que se estava tratando. Pediu que o colega tratasse com 

mais carinho quem está próximo, para que possa receber o mesmo tratamento. O 

vereador Ronie André Simon disse não ser pertinente que se julgue as coisas com um 

olhar apenas, sendo necessária uma visão geral. Disse que, se no ano que vem, não se 

concordar com o que foi aprovado nesta noite, que se mude, pois as leis possibilitam isso. 

Pediu para que haja melhor avaliação do que fora dito pelos contrários ao projeto do 

Funrebom, pois a dramaticidade dada ao mesmo se fez maior em função de alguns fatos 

ocorridos nas últimas semanas e não pela complexidade do projeto, que na sua visão é 

simples. 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  


