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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS. 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas 

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

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, Fábio 

Krindges, 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.  O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA 

DA SEGUINTE ATA: Ata da 4ª Sessão Ordinária realizada no dia 28 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 33, que encaminha o 

projeto de lei nº 25/2016; - Mensagem nº 35, que encaminha o projeto de lei nº 26/2016; - 

Mensagem nº 36. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Emenda 

Redacional ao Projeto de Lei 07/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e 

Orçamento. DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para entrega de viaturas do Pelotão 

Rodoviário de Bom Princípio.  Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 

GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Alexandre Griebler fez um balanço das 

atividades do ano de 2015, apresentando relatório que será entregue ao Tribunal de 

Contas do Estado. Destacou que a legislação federal possibilita que a Câmara tenha um 

valor anual de R$ 1,8 milhão, contudo foi gastos R$ 500 mil, o que representa algo em 

torno de 28% do valor. Destaca que durante os últimos três anos foram devolvidos mais 

de R$ 180 mil ao Poder Público, referente a sobras orçamentárias da Câmara de 

Vereadores, lembrando que foram solicitadas lixeiras, passeios públicos e outras obras 

com esses valores, porém até agora nada foi feito. Espera que os pedidos sejam 

atendidos até o final de deste ano. O vereador Paulo Alberto Hahn parabenizou e 

enalteceu os organizadores do Festival do Chopp, que ocorre nos próximos finais de 

semana, solicitando a participação de toda comunidade neste tradicional evento, que 

chega a sua 49ª edição. O vereador Fábio Krindges, que regressa a Casa agradeceu a 

acolhida da noite e colocou-se a disposição para ajudar o Município. Agradeceu aos 

eleitores, a família e a Administração Municipal pelos três anos que passou a frente da 

Secretaria de Saúde. O vereador Leonardo Mayrer pediu aos colegas que o debate entre 

os colegas é saudável, mas alguns exageros devem ser evitados para que as questões 

comunitárias não fiquem em segundo plano, atrás de questões pessoais. Sobre a questão 

dos taxistas, lembrou que durante o Festival do Chopp não há um espaço especifico para 
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que os taxistas do Município possam oferecer seus serviços à comunidade. Solicitou uma 

atenção a este fato por parte dos organizadores do evento e da Administração. Passamos 

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

procedesse a leitura das seguintes proposições: Emenda Redacional ao Projeto de Lei 

07/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Colocada em 

discussão, o vereador Raul César Franzen explicou que a emenda visa dar referencia a 

lei que denomina a referida rua, facilitando o entendimento desta nova mudança que se 

pede no Projeto de Lei. Posta em votação foi aprovada por todos. Projeto de Lei nº. 

07/2016, COM EMENDA REDACIONAL, que, “Estende a denominação Rua Reverendo 

Pastor Lothar Hennig a logradouro público localizado no Centro do Município de Feliz”. O 

Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Ronie 

André Simon. Posto o Projeto em discussão, o relator explicou a localização da referida 

rua, bem como qual o trecho que se quer dominar com o referido projeto. Colocado em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 23/2016, que 

“Institui Contribuição de Melhoria decorrente da execução da pavimentação nas Ruas 

Pedro Noll, Alexandre Picolli e João Fridolino Bennemann, situadas no Município de 

Feliz e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo 

como relator o Vereador Ronie André Simon. Posto o Projeto em discussão, o relator 

explicou estas contribuições fazem parte do projeto de pavimentação que por muito havia 

sido reclamada pelo Presidente da Casa. Explicou que com esta obra 100% das ruas 

centrais estão calçadas e cabe agora ao Poder Público fazer a cobrança dos proprietários 

que não aderiram ao Programa de Pavimentação Comunitária. Colocado em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 24/2016, que “Inclui evento ao 

Calendário de Eventos do Município de Feliz, instituído pela Lei Municipal nº 3.117, de 

28.12.15 e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 

tendo como relator o Vereador Alexandre Griebler. Posto o Projeto em discussão, o 

vereador Raul Frazen reclamou de que o projeto do Calendário de Eventos fora aprovado 

em dezembro passado e que agora em março 35 novos eventos estão sendo inclusos, 

através da lei. Acrescentou que alguns inclusive já ocorreram e sequer foram divulgados 

no Calendário de Eventos. O vereador Fábio Krindges comentou que a inclusão de 

atividade é importante, pois facilita a vida das entidades que podem se organizar sobre as 

atividades que ocorrem de mês a mês. O vereador Leonardo Mayrer disse que há uma 

dificuldade grande de se conseguir adequar as datas de eventos. Pediu que se fizesse 

um trabalho de conscientização junto as entidades para que não se fique mudando a 

cada pouco o Calendário. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie Simon desejou bom 

trabalho à organização do Festival do Chopp, destacando a importância do evento para o 

Município. Destacou também mais uma grande partida que assistiu pelo Campeonato 
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Intermunicipal de Futebol de Campo do Vale do Caí, que tem apresentado grandes 

confrontos a cada final de semana. Comentou também a eleição da nova diretoria da 

Associação Vila Rica e da dificuldade de se conseguir reunir pessoas interessadas em 

participar das atividades sociais das associações comunitárias. O vereador Raul Franzen 

desejou sucesso aos realizadores do Festival do Chopp. Trouxe ao debate o Campeonato 

de Dowhill, que reuniu muitas pessoas nas últimas edições, mas que este ano corre risco 

de não ser realizado, uma vez que não há uma sinalização por parte do Poder Público. 

Pediu para que se busque atender a todos as áreas esportivas, pois todas têm seus 

adeptos e sua importância. 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  




