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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS. 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a NONA 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 8ª Sessão Ordinária 

realizada no dia 25 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 41; 

- Mensagem nº 42, que encaminha o projeto de lei nº 31/2016; - Mensagem nº 43, que 

encaminha o projeto de lei nº 32/2016; - Ofício Circular 004/2016, da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Nada 

foi apresentado. DEMAIS EXPEDIENTES: - Convite do Clube de Mães Vila Rica. Concluído o 

PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde não houve 

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

Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei nº. 

99/2015, que “Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2.063, de 11 de setembro de 2007, 

e altera dispositivo na Lei Municipal nº 2.910, de 22 de julho de 2014, 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 comentou que este projeto é 

uma busca do Poder Executivo em fazer com que os contribuintes saldem suas dívidas junto 

ao Município, porém o mesmo possibilita que os maus pagadores possam reparcelar suas 

dívidas em até seis vezes. Acredita que é uma forma de desmobilizar os bons pagadores, 

pois todos ficarão aguardando a criação de uma nova lei, que perdoe parte das dívidas, como 

já ocorreu nesta última gestão e mesmo assim, ainda, não se conseguiu cobrar tudo. 

Colocou-se contrário ao projeto. O vereador Leonardo Mayrer comentou que fora solicitado 

que o secretario de Fazenda se fizesse presente a reunião da Comissão, porém até agora 

isto não ocorreu, sendo que muitas dúvidas, ainda, não foram sanadas. Solicitou vistas ao 

projeto, até que estas dúvidas sejam dissolvidas. O vereador Raul Cesar Franzen comentou 

que está ao lado do colega Paulo, estando contrário ao projeto. O vereador Fábio Krindges 

comentou que a secretaria de Fazenda se colocou a disposição dos vereadores para realizar 

as melhorias no projeto. Acredita que os vereadores se acharem necessário que façam uma 

emenda, tentando entrar em acordo com o pensamento do Executivo. O vereador Alexandre 
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Griebler comentou que visitou a área técnica da Administração Municipal, para ver a forma 

com que as cobranças seriam realizadas, o qual acredita ser muito confuso. Também 

colocou-se favorável ao pedido de vistas do colega Leonardo. O relator do projeto mostrou-se 

contente com o debate frente ao projeto, o que acredita ser muito salutar. O vereador pensa 

que o parcelamento de dívidas seja muito mais vantajoso para o Município, num comparativo 

com um processo judicial, que é muito mais demorado até que se tenha o resultado, a 

cobrança e a saldo da dívida. Expôs que buscará, assim que acolhido o pedido de vistas, 

respostas frente a alguns questionamentos já realizados junto a Administração, mas que 

restaram duvidosos. Por acordo entre todos os vereadores foi aceito o pedido de vistas ao 

Projeto de Lei solicitado pelo vereador Leonardo Mayrer. Projeto de Lei nº. 25/2016, que 

“Autoriza o Poder Executivo a estabelecer horário diferenciado de trabalho, intitulado turno 

único.”  O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o Vereador 

Ronie André Simon. Colocado em discussão, o vereador Paulo Alberto Hahn solicitou apenas 

uma retificação no Parágrafo 6, do Art. 1º, substituindo a palavra “cada”, pelo artigo “o”. O 

vereador Leonardo Mayrer comentou que chegou a Casa nesta semana, um abaixo-assinado 

de todos os funcionários que serão atingidos pelo Turno Único, sendo que apenas dois 

funcionários se posicionaram contrários ao projeto. O vereador Raul Cesar Franzen comentou 

que consultou seus eleitores, os quais se posicionaram contrários a esta questão, sendo que 

seguirá estas opiniões, posicionando contrário ao projeto. Acredita que nenhum empresário 

em sã consciência faria isto na sua empresa. Acredita, também, que não há economicidade 

alguma ao Município, como consta na mensagem do projeto, mas sim prejuízos. O vereador 

Fábio Krindges mostrou-se favorável ao projeto, pois o mesmo abre a possibilidade de o 

cidadão ser atendido em um horário diferenciado, pois abre-se um novo horário, podendo 

serem atendidos no horário do meio-dia. O vereador Luiz Egon Kremer posicionou-se 

favorável ao projeto, mas não quer que este tipo de beneficio que está sendo dado aos 

servidores públicos sirva de desculpas para depois haver novas contratações por serviços 

acumulados. O vereador Ronie André Simon expõe que o cidadão também será beneficiado 

com o Turno Único, por ter um horário diferenciado para ir à Prefeitura. Comentou que o 

projeto prevê a revogação a qualquer momento do Turno Único, caso o mesmo não atinja o 

seu objetivo. Colocado em votação, foi aprovado com voto contrário do vereador Raul Cesar 

Franzen. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Fábio Krindges 

comentou sobre o Dia D, realizado pela Secretária de Saúde do Município, o qual teve grande 

aceitação da comunidade. Comentou a importância da vacinação contra a Gripe A, pois 

acredita que será uma época muito propensa a transmissão desta doença que tem vitimado 

muitas pessoas. Parabenizou, ainda, o Cruzeirinho que sagrou-se campeão do Campeonato 

de Futsal do Santo Inácio, um dos mais fortes da região. O vereador Luiz Egon Kremer 

convidou a todos para participarem do jantar a se realizar no Roncador no próximo sábado, 

trazendo a programação do evento. O vereador Leonardo Mayrer comentou sobre o 
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Cadastramento Ambiental Rural, cujo prazo encerra-se no próximo dia 5 de maio, sendo que 

apenas 40% da população gaúcha o fez até o momento. O vereador Alexandre Griebler 

lamentou a forma com que se encontra o Parque Municipal, com portas de banheiros 

arrombadas, parapeitos do Paradouro todos podres, cupins tomando conta da Casa Branca, 

cobrando soluções por parte da Municipalidade. Prometeu trazer mais informações na 

próxima sessão sobre a sua preocupação. Informou que os dois caminhões dos Bombeiros 

estão novamente aptos a operar e atender a comunidade. 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  




