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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No décimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte um, às dezenove horas, de maneira remota, 
utilizando-se de ferramentas de acesso a rede mundial de computadores (internet), realizou-se a 
DÉCIMA 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 e solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 9ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 19 de abril de 2021. 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 38, que encaminha o Projeto de Lei 37/2021; Mensagem 39, que encaminha 
o Projeto de Lei 38/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Projeto de Lei 
36/2021, de autoria do vereador Antônio Winter, sendo que após a leitura o autor solicitou a retirado 
do projeto, visando realizar algumas alterações; Pedidos de Providências 17/2021, de autoria do 
vereador Cláudio Rodrigo Vieira; Pedidos de Providências 18/2021, de autoria do vereador Everton 
Kremer; Pedidos de Providências 19/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Pedidos de 
Providências 20/2021, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Indicação 19/2021, de autoria do 
vereador Everton Kremer; Indicação 20/2021, de autoria dos vereadores Tiela Rockembach 
Zimmer, Ronie André Simon, Everton Kremer e Joseane Hahn; e Indicação 21/2021, de autoria da 
vereadora Joseane Hahn; o Senhor Presidente retomou a palavra e realizou a leitura dos Ofícios 20 
e 21/2021, de autoria do presidente da Câmara de Vereadores. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Antônio Winter 
parabenizou a ação da presidência em relação ao Ofício que será enviado ao Ministério Público e à 
Delegacia de Polícia, buscando identificar o responsável pelas pichações ocorridas na localidade 
de Bananal. Comentou também sobre seu projeto de lei, que define a utilização de lâmpadas de 
LED, nos novos empreendimentos da cidade, bem como na iluminação pública. Informou que a 
cidade de Bom Princípio já está realizando este trabalho e acredita ser importante a utilização 
destes equipamentos em nosso Munícipio. Avultou ainda a queda drástica nos números da COVID 
em nosso Município, parabenizando a todos pela obtenção deste importante resultado. O vereador 
Everton Kremer salientou que no último final de semana foram registrados inúmeros problemas na 
rede de abastecimento da cidade. A comunidade tentou alertar a CORSAN via telefone, contudo, os 
protocolos não foram repassados aos plantonistas da cidade. Expôs que entrou em contato com o 
Gestor da CORSAN, o qual prontamente passou a atender os chamados encaminhados pela 
comunidade. Sugeriu que a Câmara realize um convite para que o Gestor possa dar explicações na 
Câmara sobre o trabalho que está sendo realizado no Município. Fez, ainda, cobranças quanto a 
execução do projeto de incentivo a implantação de estufas, que está sendo reclamado pelos 
agricultores. Enalteceu a visita realizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, 
que esteve visitando a cidade e o Hospital Schlatter. Lamentou o fato de que o prefeito foi 
convidado para participar, porém não se fez presente. Conclamou os colegas para permanecerem 
ativos na busca por emendas para auxiliar o hospital da cidade. Por fim, explicou, a visita se 
encerrou na Cervejaria Altenbruck, importante na questão das cervejarias artesanais do nosso 
Município. O vereador Claudio Rodrigo Vieira falou sobre a necessidade de retomada da educação 
infantil. Ressaltou as dificuldades que os pais estarão tendo em breve se não tiverem onde deixar 
seus filhos, o que pode acarretar inclusive em demissões, o que é extremamente negativo, 
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principalmente na atual situação econômica. Pediu que haja uma agilização na vacinação dos 
profissionais da educação, para que tão logo isso aconteça, as aulas recomecem. A vereadora 
Joseane Hahn tratou de explicar seus pedidos e indicações, frisando a necessidade de manutenção 
das laterais da VRS 843, entre São Roque e Picada Cará e a disponibilização de uma sala para a 
realização dos trabalhos do Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres. Sobre a questão do 
Bananal, lamentou o ato registrado, classificando-o como injustificável, e acredita que se houvesse 
um diálogo maior talvez a comunidade não estivesse dividida da forma que hoje está. Lamentou a 
forma com que as decisões foram tomadas sem que houvesse convite a todos os vereadores para 
os debates que foram realizados em reuniões com apenas parte desta comunidade. No espaço de 
liderança, o vereador Claudio Rodrigo Vieira respondeu ao comentário do colega Everton Kremer, o 
que teria faltado a visita do presidente da Assembleia Legislativa. Explicou que a não participação 
do prefeito se deve ao fato de que não houve um aviso prévio, bem como, na sua opinião, caberia 
ao visitante buscar contato junto ao representante mor do Município, lamentando a falta de acerto 
entre as partes e a exposição do prefeito quando não houve erro por parte dele. O vereador Ronie 
André Simon comentou sobre a forma de preparação que estão sendo realizadas para que haja o 
mais breve retorno as atividades escolares. Mostrou repulsa ao fato ocorrido no Bananal, mas 
pediu também uma reflexão pela forma que foi conduzida a alteração do local da obra, relembrando 
a forma com que o projeto inicial foi construído, trazendo a mudança, agora, um desgosto nos que 
não estarão sendo atendidos. Por fim, o Senhor Presidente comentou sobre os Ofícios que estão 
sendo enviados pela Presidência às autoridades, pedindo uma ampla e profunda investigação, 
buscando identificar os autores dos atos registrados na localidade do Bananal, bem como sirvam 
de exemplo de que não se permitirá o cerceamento de opinião, quer seja de uma pessoa da 
comunidade, quer seja dos representantes do povo, neste caso os vereadores. Iniciada a ORDEM 
DO DIA, o Senhor Presidente solicitou aos líderes a possibilidade de discussão e votação em 
regime de urgência dos projetos, conforme solicitação do Poder Executivo. Com a aprovação da 
tramitação em urgências, o senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Projeto de lei nº 037/2021, que "Institui o Programa de 

Fomento à Economia de Feliz, denominado "O ISS da gente" e dá outras providências". O Projeto 
obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach 
Zimmer. Após 1ª e 2ª discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. 
Projeto de lei nº 038/2021, que "Altera a Lei Municipal nº 1.903, de 30 de maio de 2006, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências.” O Projeto 
obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. O projeto 
foi levado a 1ª discussão, sendo que a 2ª discussão ocorrerá na próxima sessão ordinária. 
Indicação 17/2021, de autoria do vereador Everton Kremer, endereçada ao Governo do Estado. No 
espaço da discussão, a autora mencionou que fora procurada pelas agentes comunitárias de saúde 
para esclarecimentos referentes ao pagamento de piso salarial para estes servidores. Colocado em 
votação foi aprovado por unanimidade. Ofícios 20 e 21/2021, de autoria da Presidência da Casa 
endereçados à Delegacia de Polícia e a Promotoria Pública. Após breve discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Valdecir Kronitzky lamentou o fato ocorrido na 
localidade do Bananal, onde foram pichados o cemitério e a igreja, por incapacidade de aceitação 
da mudança do local da obra de asfaltamento na localidade. O vereador Claudio Rodrigo Vieira 
comentou sobre o seu Pedido de Providências para a manutenção da rua Miguel Krindges, na 
localidade de Arroio Feliz. O vereador Ronie André Simon enfatizou a visita do presidente da 
Assembleia Legislativa que realizou a entrega do valor de R$ 120 mil ao Hospital Schlatter. 
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Pontuou que no mesmo dia foram mais de 20 cidades visitas pelo deputado, que ao fim do dia 
visitou a Cervejaria Altenbruck. Rememorou o tempo anterior a pandemia e ressaltou a saudade 
dos eventos como Encontros dos Cervejeiros, entre outros. Destacou a importância de se priorizar 
os professores na vacinação contra a COVID, visando o retorno mais breve das aulas presenciais. 
Vangloriou a diminuição de casos de COVID e espera que não sejamos mais surpreendidos por 
aumento de casos, como ocorreu no início do ano. Sobre o Bananal espera que haja um fim a estas 
rusgas com o atendimento por completo dos pleitos da comunidade. O vereador Henrique Petry 
Rauber posicionou-se de forma firme de que buscará verbas para o asfaltamento na localidade do 
Bananal. Pediu para que os vereadores parem com politicagem, principalmente nos constantes 
pedidos de roçadas, visto que é sabido que existe a falta de equipamento, que está sendo licitado. 
Assim que o mesmo for entregue, será retomada as roçadas em todo o Município. Pediu que se 
retome as aulas o mais breve possível, visto que muitos pais estão sendo prejudicados em virtude 
disso. Pediu que o governador tenha vontade politica e decrete a Bandeira Vermelha no Estado, o 
que possibilitará a esta retomada. O vereador Everton Kremer apontou a infestação de mosquitos 
nos bairros centrais da cidade, pedindo uma solução por parte da municipalidade. Falou ainda de 
sua indicação para que se coloque placas educativas nas estradas do Munícipio, visando dar mais 
segurança e prevenir acidentes com ciclistas. Por fim, pontuou que solicitou manutenção da 
iluminação pública na Estrada Júlio de Castilhos, na localidade de Escadinhas. Sobre os problemas 
que são repassados aos vereadores pediu que a comunidade também faça a sua parte, 
protocolando junto as empresas as necessidades e problemas encontrados. A vereadora Joseane 
Hahn rebateu o colega Henrique Petry Rauber tenha cuidado ao falar que os colegas fazem 
politicagem, visto que os Pedidos de Providências são uma forma dos vereadores auxiliarem o 
Poder Executivo na resolução dos reclames da comunidade. Sobre os projetos, pediu que estes 
sempre sejam levados a votação, após a consulta de toda a comunidade, pois é ela quem tem que 
se sentir atendida e ouvida, evitando que fatos como o que está sendo registrado na localidade do 
Bananal. Disse se sentir frustrada quando não é convidada a participar de reuniões, como a 
ocorrido no Bananal e também com a ACISFE. A vereadora Tiela Rockembach Zimmer disse que 
espera que a partir da Indicação encaminhada por ela e pelos colegas se encerre o assunto 
Bananal, o qual já tem se tornado repetitivo. Posicionou-se ao lado da colega Joseane Hahn, 
quando de não ser convidada para as reuniões e tomadas de decisões que envolvem a 
comunidade felizense. O Presidente da Casa, Pedro Vitor Martini, pediu ao vereador Everton 
Kremer que agende de imediato uma reunião com o Gestor da CORSAN, conforme já fora sugerido 
pelo colega. Sobre o asfalto do Bananal disse que em suas manifestações posicionou-se de 
imediato pela mudança do local do asfalto e pontuou os fatos que o fizeram tomar este 
entendimento. Pediu coragem a todos os colegas para se posicionarem, quando devem tomar 
decisões. Deixou claro que na indicação encaminhada pelos colegas, também não foi consultado e 
se o tivesse sido, assinaria o documento junto com os demais. Desta forma, entendeu que foi 
preterido nesta indicação, da mesma forma que a colega Joseane Hahn foi preterida na reunião. 
Disse que se mobilizou junto a comunidade para a busca da resolução da obra na localidade. 
Pontuou que é favorável a ter asfalto nos dois locais, mas que é preciso esclarecer que não há 
verbas suficientes para atender os dois locais e cabe então às autoridades definir e tomar decisões. 
Fortaleceu as palavras de que os fatos registrados no Bananal não podem em hipótese alguma 
atingir a IECLB, a qual deve haver um respeito especial. Sobre as roçadas explicou o quanto está 
sendo mais demorado para atender as demandas, visto que não há equipamento especifico para 
tal. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrados 
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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  


