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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM TRES DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SEGUNDA 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 11ª 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 INTERNO: Mensagem nº 40, que encaminha o Projeto de Lei 39/2021; 
Mensagem nº 41; Mensagem nº 42, que encaminha o Projeto de Lei 41/2021; e Mensagem nº 43, 
que encaminha o Projeto de Lei 42/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
Projeto de Lei 40/2021, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Pedidos de Providência 22/2021, 
de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 22/2021, de autoria do vereador Antônio Winter; 
Indicação 23/2021, de autoria da vereadora Tiela Rockembach Zimmer; Indicação 24/2021, de 
autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 25/2021, de autoria dos vereadores Everton Kremer 
e Joseane Hahn; e Requerimento 09/2021, de autoria do vereador Antônio Winter. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Antônio 
Winter comentou sobre a votação de projeto de lei de sua autoria, solicitando a aprovação dos 
pares. Pontuou ainda que estará tirando 30 dias de licença, sendo que neste tempo o suplente do 
seu partido assumira a cadeira no Legislativo. Expos que encaminhou uma Indicação ao Município 
visando o cadastramento de Feliz no Programa de Eficiência Energética da RGE, onde a 
companhia está trocando lâmpadas de sódio e vapor por lâmpadas de LED, num investimento de 
mais de R$ 10 milhões previstos para o ano de 2021. A vereador Tiela Rockembach Zimmer 
comentou sobre a Indicação na qual solicita a instalação de iluminação pública na Rua Mathias 
Simon, que tem grande movimentação, o que torna o investimento uma questão de segurança 
pública. O vereador Everton Kremer parabenizou o aniversário do Município, ressaltando que 
haverá toda uma programação diferenciada ao longo do mês de maio para comemorar a data. 
Expôs que foi solicitado no Bananal no último final de semana, no qual lhe foi relatado que um 
bugio foi encontrado morto na mata, do qual foi recolhido material para verificar a causa da morte, 
não se descartando a possibilidade da febre amarela. Reforçou que os macacos são sentinelas e 
deve a população preservar estes animais, pois são eles que nos informam a existência deste tipo 
de doença nas proximidades, sem que sejam transmissores. Pediu atenção também a questão da 
Dengue, pois são inúmeros os focos de mosquitos transmissores encontrados em localidades do 
interior do Município.  Enalteceu a chegada do trator que terá a roçadeira acoplada para realizar os 
serviços que a muito tempo estão sendo cobrados pela comunidade. Destacou que a compra se 
deu através de emenda do Deputado Federal Giovanni Feltes, o qual também encaminhou emenda 
para aquisição de brinquedos, pedindo atenção ao encaminhamento de pedido de providências de 
sua autoria, visto que há necessidade de melhorias nos brinquedos do Parque Municipal e da Praça 
Lidovino Fanton. Ampliou sua atenção a outra emenda do deputado, na ordem de R$ 300 mil para 
a realização de pavimentação na Estrada Júlio de Castilhos, no Arroio Feliz, defronte a creche 
local. Pediu para que se valorize o trabalho que é feito pelos vereadores do MDB, visto que não 
houve convite aos mesmos para a entrega do trator. A vereadora Joseane Hahn tratou sobre os 
abrigos e paradas de ônibus, visto que estamos chegando na época de inverno e muitas 
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reclamações são encaminhadas aos vereadores. Apontou a entrada da Vila Pavão que lhe foi 
reclamada na última semana, a qual encaminhou indicação ao lado do vereador Everton Kremer. O 
vereador Pedro Vitor Martini esclareceu que em relação às Agentes de Saúde e o reajuste cobrado 
por elas, em sessões anteriores. Contudo, novo parecer exarado pelo Tribunal de Contas do 
Estado reforça a impossibilidade de concessão de reajustes em função da Lei Complementar nº 
173/2020. Sobre a paradas de ônibus disse que já esteve em contato com o Executivo e há 
previsão orçamentaria para a instalação destes equipamentos ao longo deste exercício. Sobre as 
emendas partidárias parabenizou a todos que trabalham pelo encaminhamento destes valores que 
são de suma importância para o Município. Encerrado o Grande Expediente, foi iniciada a ORDEM 
DO DIA, na qual o Senhor Presidente os líderes partidários a possibilidade de discussão e votação 
em regime de urgência dos projetos de lei 41/2021 e 42/2021, o qual foi aceito por todos. Em 
seguida, solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Projeto de lei nº 041/2021, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
52.425,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), na Lei Orçamentária Anual – 

LOA de 2021.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o vereador 
Antônio Winter. Após a 1ª e a 2ª discussão foi levado a votação e aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei nº 042/2021, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar 6 (seis) Operários, em 

razão de excepcional interesse público, e dá outras providências." O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach Zimmer. Após a 1ª e a 
2ª discussão foi levado a votação 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.” Levado a 2ª discussão, foi defendido 
pelo autor e pelo relator, sendo levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
039/2021, que "Concede remissão e anistia de débitos 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. Projeto 
de Lei nº 040/2021, que “Altera a Lei Municipal nº 952, de 28 de maio de 1993, que institui o 
Conselho Municipal de Saúde, revogando e substituindo o criado pela Lei Municipal nº 892/92, de 

17 de dezembro de 1992.” 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. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Cláudio Rodrigo Vieira comentou sobre a estiagem 
que tem atingido as lavouras, tanques e açudes no interior do Município, sendo que irá procurar o 
secretário de agricultura para ver que tipo de ação pode ser realizada. Sobre a reclamação do 
colega Everton Kremer, sobre o não convite a apresentação de uma máquina, classificou com 
muita reclamação por nada, tratando como capricho a cobrança do colega. Destacou que também 
conseguiu encaminhamento de emendas para a saúde através do deputado Heitor Schuh, e assim 
que os tramites se encerram já parte para outras necessidades. Além disso, classificou como 
ridícula a concessão de emendas parlamentares, visto que os municípios tem de ficar pedindo 
esmolas do Governo Federal, quando todas as receitas são geradas nos municípios. O vereador 
Valdecir Kronitzky relatou que em outros mandatos nunca foi convidado para nenhum tipo de 
evento das administrações anteriores, com exceção da inauguração do Posto de Saúde do São 
Roque. Enalteceu a chegada do equipamento e pediu para que o mesmo passe a trabalhar o mais 
breve possível. O vereador Ronie André Simon mencionou o retorno as aulas das escolas 
estaduais, o que trouxe alegria e alivio aos pais, professores e alunos. Destacou todo o cuidado 
que deve ser mantido com respeito aos protocolos de higienização. Reforçou a importância de os 
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alunos estarem na sala de aula e os pontos positivos que isto traz aos estudos e desenvolvimentos 
de alunos. Relatou que foi pessoalmente procurado pela RGE, sobre pontos do Vale do Hermes no 
qual ele havia encaminhado solicitações de avaliação da rede elétrica e que foi confirmada a 
oscilação de fornecimento na energia elétrica, o que agora será revisado para posterior melhorias. 
O vereador Antônio Winter comentou que foi procurado por pais do Centro da cidade que tem tido 
dificuldades de matricular seus filhos em escolas municipais, por conta do zoneamento. Colocou-se 
favorável ao debate trazido pelo colega Henrique Petry Rauber de se estudar a municipalização de 
uma escola da área central para atender esta demanda existente. O vereador Everton Kremer 
lamentou que tenha sido atacado pelos colegas, mas ponderou que as reclamações destes, como a 
estiagem, já são foco de sua atenção a um bom tempo, sendo que realizou pedidos e indicações 
que comprovam isso, como o incentivo às estufas, que até agora não teve andamento depois de 
quatro meses da sua solicitação. Lembrou que à época o mesmo foi tratado como ultrapassado, 
contudo, ressaltou que este programa tem importantes técnicas, auxiliando na questão hídrica, o 
que representa um reaproveitamento de 80% dos recursos de água. Pediu que a secretaria de 
Agricultura passe a dar andamento a estes projetos. Lembrou das alterações e melhor gestão do 
Círculo de Máquinas que ampliou as horas de máquina para serviços, como a abertura de açudes. 
Criticou quando se diz que a produção de morango já está saturada, pois vê a ampliação da 
produção e a importância destes para a sustento dos produtores rurais. A vereadora Joseane Hahn, 
como professora estadual, tratou de pontuar o debate sobre municipalização de escolas estaduais, 
pois da forma com que a informação chega à comunidade, pode deixar transparecer que a 
qualidade de ensino dos professores estaduais é pior do que a qualidade de ensino dos 
professores municipais. Assinalou que o Município não necessariamente precise municipalizar 
estas escolas, podendo trabalhar com parcerias, visando melhor atender as crianças e 
adolescentes da cidade. Relembrou que algumas escolas estaduais foram fechadas no Município e 
muitas dessas possuíam materiais pedagógicos que até hoje várias escolas não possuem, 
rememorando as escolas da localidade da Picada Cará e de Bananal. O vereador Henrique Petry 
Rauber fez questão de ressaltar que a sua preocupação é com a gestão das escolas e não com a 
qualificação dos professores. Agradeceu ao colega de partido Anderson Winter, que solicitou sua 
exoneração do cargo de secretário, pelos trabalhos realizados nos mais de 100 dias que esteve a 
frente da pasta. Desejou boa sorte a Cléber Schultz, que está assumindo este posto. Sobre as 
emendas destinadas pelos deputados, em especial a renovação de brinquedos, a qual se referiu o 
colega Everton Kremer, expôs que o prefeito municipal está se dirigindo à Brasília para tratar de 
diversos assuntos, entre eles, este, visto que a verba enviada daria para fazer duas praças à 
época. Contudo, atualmente o valor não é o suficiente para construir uma, acrescentando que o 
Ministério designado somente está disponibilizando metade do valor empenhado. Por fim, 
agradeceu a aceitação da sua indicação de recebimento de doações de alimentos durante a 
vacinação por parte do Poder Executivo, sendo que no primeiro dia foram arrecadados mais de 
150kg de alimentos. Tomando a palavra no espaço de líder, o vereador Ronie André Simon 
posicionou-se ao lado da colega Joseane Hahn em relação as escolas e defendeu a parceria, 
relatando que o Estado não tem verbas suficientes para atender de forma adequada a quem nestes 
educandários trabalha. Reforçou a necessidade de parcerias para evitar um futuro inchaço da 
máquina pública municipal. Também nesse espaço, o vereador Valdecir Kronitzky lamentou a 
enxurrada de solicitações para o Poder Executivo, visto que são apenas quatro meses de nova 
administração. Pediu conscientização dos colegas, visto que a administração anterior teve 16 anos 
de mandato e mesmo assim não conseguiu atender a todas as demandas. Encerrando, o senhor 
Presidente Pedro Vitor Martini ilustrou sobre as indicações que chegam a Casa e o seu cunho 
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político, para mais a frente, ser utilizado para promoção pessoal, se o pedido for atendido. Pediu 
que se busque a realização de um trabalho colaborativo dentro da Casa, sempre pautado no bem 
comum, atendendo o maior numero de pessoas possíveis. Também saudou o secretário Anderson 
Winter pelo trabalho realizado na pasta e desejou ótimo trabalho à Cleber Schutz que possui 
invejável currículo e conhecimento, deixando o apoio da Câmara de Vereadores para que realize 
bom trabalho. Mostrou felicidade com a chegada do trator-roçadeira e, finalizando, enalteceu Pedro 
Martini Neto, seu pai e ex-vereador, que estaria completando mais um ano de vida no dia 04 de 
maio. 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  


