
 

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 

ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

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

Aos dezoito 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 SÉTIMA 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 6ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 11 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 38, 
que encaminha o projeto de lei nº 28/2016; - Mensagem nº 39; - Ofício 18/2016, da Secretaria 
da Fazenda. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Emenda Aditiva e 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 26/2016, de autoria da Comissão de Constituição, 
Justiça e Orçamento; Requerimento 11/2016, de autoria do vereador Ronie Simon. DEMAIS 
EXPEDIENTES: - Ofício da Prefeitura de Soledade.  Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Ronie André Simon explicou que 
gostaria de levar a votação o projeto de lei 26/2016, porém, devido à alteração não atender a 
Lei Orgânica do município está solicitando a retirada do mesmo da Ordem do Dia e pede que 
seja sugerida uma outra entidade para integrar o Conselho de Trânsito.  Passamos então 
para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse 
a leitura das seguintes proposições: Requerimento 11/2016, de autoria do vereador Ronie 
André Simon. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 22/2016, que “Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 1.670, de 26 de dezembro de 2003 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 vereador Paulo Hahn explicou que o projeto busca adequar uma 
questão financeira, entre a distribuidora RGE e o Município de Feliz, no que tange a 
Contribuição de Iluminação Publica, facilitando a fiscalização, o controle e a transparência nos 
valores oriundos desta cobrança. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº. 27/2016, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 

Especial no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) na Lei Orçamentária Anual – 

LOA de 2016”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o 
Vereador Ronie André Simon. Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em 

votação foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº. 28/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a 
contratar 01 (um) Professor, 02 (dois) Auxiliares de Ensino e 1 (um) Auxiliar de Serviços Gerais, 

em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências.” O Projeto obteve 
parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador Ronie André Simon. Após 

breve discussão foi aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o 
vereador Alexandre Griebler enalteceu a volta de um dos caminhões de Bombeiros a ativa no 
Município. Enalteceu a nova iluminação do Hospital, que ficaram muito bonitas, pedidno 
consciência no gasto de luz, já que ficaram muito potentes. O vereador Leonardo Mayrer 
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comentou que o projeto de Turno Único do Funcionalismo Municipal ficará na casa por mais 
uma semana para que seja melhor analisado. Acredita que o mesmo não precisasse passar 
pela Casa, sendo necessário apenas um Decreto do Poder Executivo. Relatou que o Projeto 
de Lei 99/2015 segue na Casa, e que ainda gera dúvidas, solicitando que o Poder Executivo 
envie alguém à Câmara para sanar as dúvidas. Sobre o Esquenta, evento que reuniu 
centenas de pessoas na Praça Municipal, disse ser necessário repensar algumas questões 
como o transito, por exemplo. O vereador Luiz Egon Kremer comentou que os eventos à 
medida que vão crescendo, vão apresentando problemas, que devem ser sanados. Colocou-
se favorável ao novo horário pretendido pelo Poder Executivo, na questão do funcionalismo 
público. O vereador Fábio Krindges relatou o sucesso do Esquenta, mas lamentou o fato de 
alguns menores terem sido encontrados embriagados durante o evento, pedindo que sejam 
realizadas atividades preventivas, pois não quer que imagens negativas do Município sejam 
levadas adiante. Disse que há números alarmantes referentes a drogadição no Município, 
sendo necessário uma discussão entre as entidades e a sociedade. Sobre o projeto de Turno 
Único também se disse favorável, mas disse haver necessidade de que estaja tudo de acorde 
para que se levo o mesmo a votação. O vereador Ronie André Simon reportou-se as obras 
que são realizados na RS 813, que liga Feliz à Linha Nova, que estão sendo novamente 
retomadas. Torce para que agora, então, a obra seja concluída. Sobre o Turno Único disse 
aguardar apenas as documentações e esclarecimentos para que o mesmo seja levado a 
votação e aprovado. Sobre o Festival do Chopp, comentou que todos que participam do 
evento tem pai e mãe e são eles os responsáveis pela educação e criação de regras para 
seus filhos. Estes devem zelar pelos seus filhos e mantê-los longe destes tipos de 
ocorrências, como a bebida, por exemplo. Reportou-se a votação ao impedimento da 
Presidente da República, aprovado em votação na Câmara de Deputados no dia anterior. 
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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