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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM PRIMEIRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às dezenove horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a PRIMEIRA sessão ordinária da 16ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Pedro Vitor Martini e Secretariada pelo 
Vereador Henrique Petry Rauber. Estiveram presentes, os Vereadores: Joseane Hahn, Tiela 
Rochemback Zimmer, Everton Kremer, Antônio Winter, Claudio Rodrigo Vieira, Valdecir Kronitzky e 
Ronie André Simon. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Pedro Vitor Martini declarou 
abertos os trabalhos da presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 1ª Sessão 
Extraordinária realizada no dia 18 de janeiro de 2021; Ata da 2ª Sessão Extraordinária realizada no 
dia 26 de janeiro de 2021. Postas as atas em discussão não houve manifestações. Postas as Atas 
em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedido de 
Providências 01/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 01/2021, de autoria do 
vereador Everton Kremer; Indicação 02/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 
03/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Everton Kremer discorreu sobre a Reunião 
realizada na manhã com a Coordenadoria da RGE, no que tange às constantes faltas de energia 
elétrica. Destacou que um dos problemas principais apontados são os terrenos baldios, onde a 
vegetação cresce sem controle, atingindo a fiação e causando curto. O vereador comentou, ainda, 
que no meio da semana estará se deslocando a Capital pra entregar pedidos da comunidade 
felizense aos secretários estaduais e deputados, no que se ao efetivo da Brigada Militar e da Policia 
Civil, bem como irá solicitar melhorias para as estradas estaduais que cortam o Município, além de 
pedir a instalação de dois redutores de velocidade nos trevos da RS 452. O vereador Ronie André 
Simon desejou sorte ao colega nas suas solicitações que serão encaminhadas. Sobre a RGE, disse 
que participou também da reunião e que é adepto a união de forças para se buscar uma solução, 
mas cobrou medidas simples, que deixam de ser tomadas pela empresa para que não ocorram 
tantas quedas. O vereador Valdecir Kronitzky pontuou que não participou da reunião, mas não 
concorda com a ideia de que os consumidores tenham que auxiliar na manutenção das linhas de 
transmissão, uma vez que a empresa recebe valores mensais dos consumidores para manter os 
equipamentos em dia. O vereador Claudio Rodrigo Vieira enalteceu o trabalho em conjunto dos 
vereadores na busca da resolução da constante falta de luz e espera essa parceria no longo dos 
quatro anos de mandato. Apresentou inúmeros casos e relatos de problemas que receberão a sua 
atenção e serão inclusos em um ofício que será formatado pela Casa Legislativa e encaminhado à 
RGE. Agradeceu a disponibilidade dos integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e 
Orçamento nas sessões extraordinárias, que resultaram na aprovação de 10 projetos e pediu 
escusas pelo tempo curto ofertado para a correta análise. A vereadora Joseane Hahn solicitou a 
comunidade que não faça por conta a poda de arvores que estejam encostando nos fios de 
energia. Que apenas se faça a manutenção preventiva, pois os galhos que estão encostando são 
de exclusividade da RGE. O vereador Henrique Petry Rauber disse que entende o posicionamento 
do colega Valdecir Kronitzky, mas acredita que as coisas poderão mudar se houver uma luta 
constante por melhorias frente a RGE. Convocou a população a abrir chamados sempre que 
necessário para que estes possam ser analisados e darem números aos dados levantados pela 
empresa. A vereadora Tiela Rochemback Zimmer destacou que os vereadores estão buscando 
atender as demandas da comunidade quando existe uma procura por empresas que não estejam 
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trabalhando corretamente. Embora as palavras do colega Valdecir tenham peso, acredita a 
vereadora que algo possa mudar, pois há uma cobrança por parte da comunidade. Adiantou que já 
se está buscando também uma reunião com a Corsan por causa de problemas de abastecimento 
de água em várias localidades do Município. Reforçou as palavras do colega Henrique no sentido 
de que a comunidade deve abrir chamados, os quantos forem necessários, para que haja um 
atendimento mais precoce por parte da RGE. O vereador Pedro Vitor Martini destacou a forma com 
que devem ser feitos os chamados junto à RGE, pontuando a necessidade de informar os códigos 
de consumidores, bem como de que todos os usuários devem solicitar os reparos, não apenas um, 
visto que quando maior o número de chamados de um mesmo ponto, mais rápido se dará o 
atendimento. Expôs que a Câmara de Vereadores estará realizando um trabalho em busca das 
melhorias, mas conclamou a comunidade a fazer a sua parte e abrir os chamados junto a 
prestadora do serviço. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Indicação 01/2021, de 
autoria do vereador Everton Kremer. Após breve discussão, foi levada em votação e aprovada por 
unanimidade. Indicação 02/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Após breve discussão, 
foi levada em votação e aprovada por unanimidade. Indicação 03/2021, de autoria do vereador 
Everton Kremer. Após breve discussão, foi levada em votação e aprovada por unanimidade.  
Pedido de Providências 01/2021, de autoria do vereador Everton Kremer de autoria do vereador 
Everton Kremer. Após breve discussão, foi levada em votação e aprovada por unanimidade. 
Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn comentou sobre o 
projeto aprovado em sessão extraordinária, de maneira afoita, onde um erro de mensagem acabou 
trazendo muitas dúvidas. Pediu desculpas a população pela forma com que o debate ocorreu e 
solicitou que o Poder Executivo busque enviar os projetos com maior brevidade para que não 
ocorram estes problemas. Sobre a RGE, expôs que os vereadores não querem ser entendidos 
como quem não quer buscar solução, mas sim precisam da ajuda também da comunidade no 
sentido de unir forças para buscar solicioná-los. A vereadora Tiela Rochemback Zimmer se colocou 
ao lado da colega Joseane Hahn, quando as análises dos projetos. Disse estar muito feliz pelo 
trabalho em conjunto feito na parte da manhã e o engajamento de todos os vereadores na busca de 
resolver os problemas no abastecimento de energia elétrica. O vereador Everton Kremer também 
enalteceu a união na busca por resolver os problemas junto a RGE. O vereador Ronie André Simon 
pontou que as Indicações apresentadas são formas de os vereadores contribuírem com melhorias 
para a comunidade como um todo, sendo a forma de o vereador exercer seu mandato. Quanto a 
RGE, também apontou a necessidade de os usuários realizarem chamados e anotarem os 
protocolos de atendimentos. O vereador Valdecir Kronitzky manteve seu desgosto com a forma 
com que a RGE tem tratado os clientes, apontando formas de a concessionária ser informada dos 
defeitos e problemas. O vereador Claudio Rodrigo Vieira discorreu sobre as necessidades e formas 
de a comunidade cobrar a melhoria da qualidade dos serviços. Também pontuou que não se faça 
assistencialismo no cargo de vereador, cabendo a população cobrar melhorias na forma com que 
são atendidos. E se o primeiro passo não surtir efeito, aí sim, se busque a instituição Câmara de 
Vereadores para então buscar o segundo passo. O vereador discorreu, ainda, sobre a violência 
contra as crianças, tomando como base um fato ocorrido no estado de São Paulo, e conclamou a 
todos para que se alertem sobre casos que podem como estes, que estar ocorrendo do nosso lado. 
O vereador Henrique Petry Rauber completando a fala do colega Claudio Vieira apontou o 
Conselho Tutelar como instituição para atender este tipo de demanda. Sobre a RGE destacou uma 
série de serviços que são ofertados a comunidade e estão a disposição no site e no aplicativo da 
empresa. Agradeceu ao Poder Executivo pela revisão do Decreto Municipal, o qual reestabeleceu 
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um horário mais amplo nos horários dos funerais, o que desta forma possibilitou um adeus 
merecido ao seu tio Vasco Dalcorno. 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 Pedro Vitor Martini 
 
 
   Secretário Vereador Henrique Petry Rauber  
 
 
 


