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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No vigésimo sexto 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 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 e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 
10ª Sessão Ordinária realizada no dia 26 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 APRESENTADO PELOS VEREADORES: Projeto de Lei Substitutivo 36/2021, de 
autoria do vereador Antônio Winter; Pedidos de Providência 21/2021, de autoria do vereador 
Everton Kremer; e Ofícios 23/2021, de autoria da Câmara de Vereadores. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Antônio Winter 
mostrou-se bastante feliz em apresentar o seu primeiro projeto de lei como vereador do Município 
de Feliz. Explicou seu projeto, no qual solicita a substituição de lâmpadas da iluminação pública 
municipal das tradicionais fluorescentes por lâmpadas de LED, que trarão maior economia, maior 
durabilidade e melhoria de iluminação. Expos que inicialmente esta obrigatoriedade se dará aos 
novos empreendimentos e loteamentos, sendo posteriormente também realizado este uso pela 
municipalidade. O vereador Everton Kremer destacou a reunião realizada pela manhã, entre 
vereadores e a CORSAN, onde foram apresentados os trabalhos que estão sendo realizados pela 
Estatal e os problemas enfrentados. Comentou que esteve acompanhando várias obras que estão 
sendo feitas na cidade, como os asfaltos de Arroio Feliz e Roncador, que deverão receber a 
camada asfáltica na próxima semana. Destacou o atendimento ao seu pedido junto a Creche do 
Bom Fim, agradecendo ao Poder Executivo pelo pronto atendimento da sua solicitação. Falou ainda 
das obras junto ao Parque Municipal, que estão sendo realizadas, mas enfrentam lentidão por falta 
de funcionários das empresas terceirizadas. A vereadora Joseane Hahn também pontuou a reunião 
da parte da manhã, esmiuçando os pontos debatidos, como o período sem cobrança de taxas, 
problemas de fornecimento de energia, entre outros. Pontuou que diversas demandas foram 
encaminhadas aos representantes da estatal, bem como foram debatidas ideias para melhor 
atender a comunidade. O vereador Ronie André Simon também se ateve a reunião com a 
CORSAN, destacando as prioridades que ficaram definidas a partir deste encontro. Clareou que os 
custos mensais empatam com os valores que são arrecadados pela estatal no Município, bem 
como comentou que muitos dos problemas nem são por conta da estatal, mas sim pelos problemas 
de fornecimento de energia elétrica. Disse que é importante que a comunidade esteja entendendo 
os trabalhos dos vereadores e que estes estão preocupados e engajados em buscar soluções. 
Sobre o retorno as aulas que estavam programadas para hoje, comentaram que a muito tempo não 
enfrentava um problema tão singular, com o cancelamento das aulas na madrugada de ontem. 
Disse entender da necessidade de se vacinar os professores e acredita que a secretaria municipal 
de Educação está trabalhando fortemente para adequar tudo e poder acertar tudo da melhor 
maneira possível. Encerrado o Grande Expediente, foi iniciada a ORDEM DO DIA, na qual o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: 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 
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Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. O 
projeto foi levado a 2ª discussão e posteriormente votado e aprovado por unanimidade. Projeto de 
Lei Substitutivo ao nº 036/2021, 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 relator o vereador Everton Kremer. O projeto foi 
levado a 1ª discussão, sendo que a 2ª discussão ocorrerá na próxima sessão ordinária. Ofícios 
23/2021, de autoria de todos os vereadores e endereçado à CORSAN. 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 Henrique Rauber Petry teceu 
comentários sobre os imbróglios do retorno às aulas, no qual, na sua avaliação o principal culpado 
é o Governo do Estado, que não realizou a troca de bandeiras, permitindo ações judiciais, que 
impedem essa retomada. Espera o vereador que com a força politica e da sociedade civil consiga-
se reverter esta situação. Parabenizou aos pais que realizaram a limpeza do pátio da escola Maria 
Saturnina Ruschel através de um mutirão voluntário para receber os alunos assim que aprovado o 
retorno às aulas. Pediu que se reflita sobre a municipalização desta escola, melhorando o 
atendimento da demanda da área central da cidade, visto que hoje há uma demanda muito grande 
pela Escola Alfredo Spier, devido a diferenciação de atendimento em relação às escolas estaduais. 
O vereador Ronie André Simon parabenizou o trabalho realizado na Escola Maria Saturnina 
Ruschel, mas esclareceu que o trabalho é realizado por um grupo de jovens, que executam o 
trabalho de maneira voluntária e com custeio de equipamentos e materiais. Pontuou os diversos 
entraves na questão de uma possível municipalização de uma escola estadual, destacando a 
realocação dos professores como um exemplo que já prejudicaria qualquer discussão. Acredita ser 
muito mais importante a criação de parcerias entre os dois entes para bem atender os alunos. 
Comentou, ainda, sobre a comemoração do dia de Tiradentes e a revolta por ele realizada, 
traçando um parâmetro com os atuais conceitos e acomodações das gerações. Enalteceu também 
algumas datas comemorativas da última semana discorrendo sobre cada uma delas. O vereador 
Valdecir Kronitzky criticou a matéria que circulou no jornal Primeira Hora na última semana, 
referente ao que aconteceu na localidade de Bananal, pedindo que não se coloque mais lenha na 
fogueira. Pediu um bom senso as pessoas quanto as denúncias que estão sendo feitas as 
autoridades sobre as atividades de empreendedores e comerciantes, relembrando que muitos 
estão precisando trabalhar para colocar suas contas em dia. 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 
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