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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZESSEIS.
Aos vinte e cinco 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 convidou aos integrantes do Grupo de Escoteiros Phoenix para
fazerem uso da Tribuna Livre. Os representantes do grupo agradeceram a interseção da
Casa legislativa na busca por uma nova sede a qual teve aprovação e já está cedida a
entidade. Em seguida, o senhor Presidente solicitou solicitou ao Senhor Secretário que
procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 7ª Sessão Ordinária realizada no dia
18 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 40, que
encaminha o projeto de lei nº 29/2016; - - Mensagem nº 41, que encaminha o projeto de
lei nº 30/2016; - Ofício 124/2016, do Gabinete Oficial do Prefeito. EXPEDIENTE
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei
26/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento; Requerimento
12/2016, de autoria do vereador Ronie Simon. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE,
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Ronie André Simon
esclareceu a emenda apresentada ao Projeto de Lei 26/2016, bem como defendeu a
votação em regime de urgência dos projetos de lei 29 e 30/2016. O vereador Raul Cesar
Franzen reportou-se a matéria do Jornal Primeira Hora, do dia 21 de abril de 2016, no
qual moradores da localidade de Bela Vista reclamam da poeira. Leu a matéria, onde
consta a impossibilidade de se colocar quebra-molas por não haver aprovação do
Conselho Municipal de Trânsito, o qual, segundo o vereador, sequer existe. Além disso,
conta o vereador que na matéria consta que os quebra-molas somente podem ser
instalados defronte a igrejas e escolas, o que classificou como absurdo, pois há inúmeros
quebra-molas em locais diferentes aos nominados. Pediu que se possível seja feito um
esclarecimento do Executivo, para informar de maneira correta a comunidade. O vereador
Luiz Egon Kremer comentou que o problema no local é recorrente e que ele próprio já
fora cobrado sobre a instalação dos redutores, sendo sempre informado pela
Administração que não era possível. Porém, defronte a Escola Conselheiro João Braun
houve a instalação, sem que houvesse a sinalização correta, o que gerou problemas
inicialmente. O vereador Fábio Krindges comentou que, talvez, tenha havido uma falha de
interpretação do autor da matéria, acrescentando que o Prefeito Municipal é muito
preocupado com a localidade. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes
proposições: Requerimento 12/2016, de autoria do vereador Ronie André Simon.
Colocado em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação foi aprovado
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por unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 26/2016, de autoria da
Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Colocada em discussão, não houve
manifestações. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº.
26/2016, que “Cria o Conselho Municipal de Trânsito 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 Paulo Hahn pediu para que após a
aprovação do projeto, o Conselho de Trânsito se debruce na busca de uma solução para
a questão do estacionamento no centro da cidade, que atualmente está bastante
congestionado. O vereador Fábio Krindges comentou que a criação do Conselho tira das
costas do prefeito municipal o ônus de ter de tomar todas as decisões referentes ao
trânsito no Município, servindo o Conselho como órgão apto a receber as reivindicações
oriundas das comunidades. Acredita o vereador Leonardo Mayrer que, diferente do que
pensa o colega Fábio, a comunidade não será ouvida, ficando a cargo dos representantes
das entidades a definição do que será deliberado. O vereador Luiz Egon Kremer analisou
que seria interessante que cada localidade tivesse um representante no Conselho
Municipal de Trânsito, fazendo que os problemas sejam trazidos de forma mais precisa
ao grupo. Relator do projeto, o vereador Alexandre Griebler, avaliou como inoportuna a
sugestão do colega, visto que as comunidades já têm nos seus vereadores os seus
representantes, cabendo a eles fazer este trabalho de buscar informações e reclamações
para serem levadas aos Conselhos. Achou curioso que, somente agora, após o projeto
tramitar na Casa durante três semanas e que surgiu esta ideia do colega, lamentando que
a mesma não tenha sido exposta anteriormente na Comissão de Constituição, Justiça e
Orçamento, a qual tem o colega como um dos integrantes. Colocado em votação, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 29/2016, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a receber em doação Áreas de Uso Institucionais situadas no Bairro
Vila Rica, Feliz/RS e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da
Comissão, tendo como relator o Vereador Alexandre Griebler. Após breve discussão, foi
colocado em votação e aprovado por todos. Projeto de Lei nº. 30/2016, que “Autoriza o
Poder Executivo a contratar 01 (um) Assistente Social e 01 (um) Cirurgião Dentista 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 se colocou a disposição para integrar o Conselho
Municipal de Trânsito, ficando a definição da indicação para a próxima sessão. O
vereador Fabio Krindges elogiou o trabalho que é realizado pelo Grupo de Escoteiros em
prol dos jovens felizenses. O vereador Luiz Egon Kremer também mostrou-se contente
pelo ato dos escoteiros que valorizaram o trabalho do Legislativo. O vereador mostrou-se
extremamente preocupado com a questão dos taxis do Município, pois mais uma vez, no
final de semana, após conseguir todos os telefones dos taxistas, ligou, mas não obteve
nenhum retorno. Disse que às 20h, não conseguiu nenhum taxi na cidade. Cobrou
mudanças na postura dos taxistas e na fiscalização. O vereador Leonardo Mayrer
comentou que há razão nas reclamações quanto aos taxistas, mas que é necessário
observar os riscos que existem atualmente para quem exerce esta profissão. O vereador
Ronie Simon colocou a necessidade de uma maior discussão a cerca do assunto dos
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taxistas, pedindo ao Conselho de Trânsito também busque sanar este tipo de problema.
Enalteceu também o trabalho realizado pelo Grupo de Escoteiros. O vereador Alexandre
Griebler disse que há reclamação do serviço prestado, principalmente à noite, pelos
taxistas, se propondo, inclusive, a trazer cidadãos que sentiram na pele a má prestação
de serviços. 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
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