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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No décimo dia do mês de maio de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA TERCEIRA 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 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 03 de maio 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 44, que encaminha respostas do Poder 
Executivo a uma série de Pedidos de Providências e Indicações; Mensagem nº 45, que encaminha 
resposta ao Requerimento 08/2021, da vereadora Joseane Hahn; Mensagem nº 47, que encaminha 
o Projeto de Lei 43/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedidos de 
Providência 23/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 26/2021, de autoria do 
vereador Antônio Winter; e Requerimento 10/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. 
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 
vereador Antônio Winter detalhou sua Indicação, apresentando cada um dos tópicos por ele 
sugerido. O vereador Everton Kremer enalteceu a instalação de 10 abrigos/parada de ônibus em 
vários pontos do Município. Comentou também sobre o combate a Dengue e as necessidades de 
colaboração da comunidade, visto que um caso da doença foi confirmado na cidade. Reportou que 
já estão abertas as inscrições para o programa de troca-troca de milho, até o próximo dia 27 de 
maio. Relatou que novamente está encaminhando pedido de conserto de brinquedos de pracinhas, 
destacando a necessidade de cuidado e manutenção destes equipamentos. Pontuou que 
encaminhou solicitação para a inclusão de vias da região no modelo novo de concessão que está 
em estudo na Assembleia Legislativa e Governo Estadual, assinalando que atualmente o Poder 
Executivo Municipal é quem tem que realizar estes trabalhos, impactando em custos a quem não é 
de competência e quem não recebe valores para isso. O vereador Valdecir Kronitzky tratou de 
buscar a conscientização de proprietários de áreas de próximas a rede de alta tensão para que 
tomem cuidado nesta época de podas, buscando evitar acidentes. Pediu também bom senso aos 
operários de empresas que realizam a limpeza de imóveis ou descarregamento de materiais, visto 
que tem ocorrido incidentes e que invés de avisarem os responsáveis para o pronto 
restabelecimento da energia elétrica, água ou internet, deixam sem avisar. Reforçou este ponto 
uma vez que em inúmeros casos fios acabam por serem arrebentados e ficam por dias sem o 
conserto devido, pois não são avisados os proprietários. O vereador Pedro Vitor Martini expôs que 
na próxima semana reforçará o pedido para instalação de redutores de velocidade no Rua 
Guilherme Weissheimer. Colocou-se ao lado do colega Valdecir Kronitzky na necessidade de 
cuidado com o bem comum quando se realizam trabalhos individuais. Enalteceu, ainda, o trabalho 
dos agentes de saúde que passaram a operar na conscientização e busca por focos de criação do 
mosquito da dengue. 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 do projeto de lei 43/2021 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 043/2021, 
que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 

seiscentos reais), na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021”. O Projeto obteve parecer favorável 
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da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. Após a 1ª e a 2ª discussão foi 
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. Levado a 2ª discussão, foi defendido 
pelo autor e pelo relator, sendo levado a votação e aprovado por unanimidade. 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. Levado a 2ª discussão, foi defendido pelo autor e pelo relator, sendo 
levado a votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 10/2021, de autoria do vereador 
Everton Kremer. Colocado em discussão, o autor explicou que a sua iniciativa busca levar a 
conhecimento do Governo e da Assembleia, a vontade da região da inclusão das vias vicinais que 
circundam a cidade de Feliz no novo modelo de concessão que está sendo formulado, onde a 
concessão da RS 122 à inciativa privada, irá envolver a manutenção destas vias vicinais. Esgotada 
a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador 
Henrique Petry Rauber destacou a programação do mês de aniversário do Município, destacando a 
Orquestra Municipal que realizou a apresentação on line na abertura. Comentou também sobre a 
reunião realizada pela Câmara de Vereadores e a RGE, onde foi explicado que boa parte da falta 
de luz se dá pela falta de podas adequadas. Expôs que esteve realizando uma série de visitas e 
reuniões visando a implantação do projeto de videomonitoramento cooperativo na cidade, 
utilizando-se de câmeras já existentes no comércio local, através de uma central única que ficará 
sob comando da Brigada Militar. A vereadora Joseane Hahn destacou que tem recebido 
questionamentos quanto a cobrança de contribuição de iluminação pública (CIP), principalmente 
em casos de consumidores que fazem uso de placas solares, cujo o valor da CIP torna-se muito 
mais alto do que as próprias tarifas de energia elétrica. Prestou suas condolências à família da 
professora Ana Paula Bennemann, vítima de Covid. O vereador Antônio Winter parabenizou as 
mães pela passagem do dia. Enalteceu a reunião com a RGE e os frutos dali advindos. Comentou 
sobre as calçadas mal conservadas e a legislação municipal que possibilita receber materiais para 
a realização de conserto e melhorias. Também trouxe dados sobre as alterações que devem 
ocorrer com o estudo que estará se realizando a partir da contratação de uma consultoria em 
relação a cobrança mais justa do IPTU. O vereador Ronie André Simon posicionou-se ao lado da 
indicação do colega Antônio Winter, no que tange ao Regularize Feliz, para que o mesmo seja um 
projeto fixo, sem prazos, visando que todos possam regularizar sempre que possível as suas 
situações. Seguindo comentou sobre as orquestras e festividades, como em Santa Cruz, e 
parabenizou a apresentação do Orquestra Municipal no mês de aniversário do Município. Assinalou 
o retorno das séries finais as atividades escolares, uma semana após o retorno dos alunos das 
séries iniciais. O vereador Valdecir Kronitzky destacou o quebra-molas é o único redutor de 
velocidade que é respeitado pelos condutores, contudo, em sua opinião, o que funciona no Brasil 
passa a ser proibido. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira trouxe esclarecimentos referente a uma 
emenda parlamentar do deputado Giovani Feltes, explicando os tramites da licitação e a cronologia 
do processo, que culminou com o não atendimento da empresa vencedora e trazendo necessidade 
de realização de um novo processo licitatório, com valores que agora estão defasados, 
necessitando adequações. Explicou que a administração esteve em Brasília, tentando reaver o 
aproveitamento de todo o valor da emenda parlamentar, descartando qualquer problema político. O 
Vereador Pedro Vitor Martini iniciou sua fala mencionando que a viagem dos líderes do Executivo à 
Brasília tratou também da melhoria da qualidade de telefonia para diversas localidades do 
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Município. Mostrou-se feliz com o ambiente colaborativo que está se criando na Câmara de 
Vereadores de Feliz, onde todos tem trabalhado pelo bem comum de Feliz, deixando a eleição de 
lado. Por fim parabenizou as mães pela passagem do seu dia, ocorrido no último domingo. 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  


