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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

Aos onze 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 SEXTA 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 Sessão.  O Senhor Presidente solicitou 

ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 5ª Sessão 

Ordinária realizada no dia 04 de abril 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 37, que encaminha o projeto de lei nº 27/2016; - EXPEDIENTE 

APRESENTADO PELOS VEREADORES: Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 26/2016, de 

autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. DEMAIS EXPEDIENTES: - 

Ofício da Seccional da OAB.  Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 

GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Alexandre Griebler comentou que está 

encaminhando um Pedido à Secretaria da Fazenda solicitando maiores informações 

sobre a cobrança de Taxa de Lixo de proprietários de garagens, cujo fato tem chamado à 

atenção de muitos proprietários gerando reclamações, visto que a taxa não era cobrada 

em outros exercícios. 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 26/2016, de autoria da Comissão de 

Constituição, Justiça e Orçamento. Colocada em discussão, o vereador Paulo Alberto 

Hahn comentou que a Emenda é respeitável, contudo há outros pontos que merecem a 

atenção como o fato de não haver, segundo o projeto, maioria absoluta para deliberação 

e aprovação de matérias. Solicitou que o projeto receba outras modificações, pedindo que 

a sua votação seja adiada para a próxima sessão. Com a concordância de todos, o 

Senhor Presidente Ivan Petry adiou a votação da matéria. Passamos às EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS, onde o vereador Ronie Simon comentou sobre a posse dos novos membros 

do Conselho Tutelar, desejando a eles bom trabalho. Falou, ainda que esteve 

participando de uma festa no Bananal, que contou com a presença dos colegas, 

envolvendo também a comunidade local e vizinhas. O vereador Fabio Krindges, se 

desculpou pelo lapso e agradeceu a colega Anelise Lamb Tempass e o colega Jair 

Sehnem, que o substituíram durante o período que esteve a frente da Secretaria da 

Saúde. Comentou sobre o Festival do Chopp, convidando os demais colegas a se 

fazerem presentes no segundo final de semana do evento. O vereador Alexandre Griebler 



 

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 

voltou a lembrar os problemas enfrentados pelos Bombeiros Voluntários, que não 

puderam atender a uma ocorrência de incêndio na última semana por estarem com os 

caminhões danificados. Disse que um dos caminhões está em manutenção, em função 

de uma peça ter de ser adquirida na Alemanha. Acredita que haja no país empresas 

capazes de produzirem a referida peça, impedindo que a cidade fique desassistida por 

um longo período. O vereador Fabio Krindges, utilizando o espaço do vereador Luiz Egon 

Kremer, explicou que houve uma pesquisa intensa na busca de peças para o caminhão 

dos Bombeiros, mas realmente a mesma só é encontrada na Alemanha. Explicou que em 

muitas oportunidades os Bombeiros de Feliz já auxiliaram os Bombeiros de Bom 

Princípio, funcionando como uma parceria, entre as duas entidades. Falou da 

necessidade de se investir na compra de um caminhão novo para o Município, com 

escada Magirus, pois muitos prédios do Município acabam por precisar deste tipo de 

equipamento, caso venham a ocorrer incêndios. Comentou da necessidade de se buscar 

emendas parlamentares para conseguir concretizar esta compra. O vereador Alexandre 

Griebler comentou que infelizmente sente-se a falta de um caminhão novo, sendo que o 

dinheiro do Funrebom que poderia auxiliar na aquisição deste veículo, está sendo 

utilizado para outros fins. Segundo o vereador, tira-se um valor que tem no Fundo dos 

Bombeiros, para algo que não é primordial, e agora existe a necessidade de buscar 

outras fontes de recurso para compensar esse déficit. 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. 
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