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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZESSETE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

No décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na 
Câmara de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA QUARTA 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 convocou o suplente Leonardo Mayrer a proferir seu 
juramento. Após o ato, o mesmo foi empossado pelo Senhor Presidente. Seguindo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 
13ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 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 46, que encaminha resposta ao Pedido de Providências 
15/2021, do vereador Everton Kremer; Mensagem nº 48, que encaminha o Projeto de Lei 44/2021; 
Mensagem nº 49, que encaminha o Projeto de Lei 45/2021; Mensagem nº 50, que respostas a 
Indicações e Pedido de Providências diversos; e Mensagem nº 51, que veto parcial ao Projeto de 
Lei 36/2021, de autoria do vereador Antônio Winter. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Pedido de Providência 24/2021, de autoria do vereador Pedro Vitor Martini; Pedido 
de Providência 25/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 27/2021, de autoria do 
vereador Everton Kremer; Indicação 28/2021, de autoria do vereador Henrique Petry Rauber; 
Requerimento 11/20211, de autoria do vereador Claudio Rodrigo Vieira; Moção 01/2021, de autoria 
do vereador Claudio Rodrigo Vieira. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Leonardo Mayrer agradeceu aos eleitores que 
permitiram que ele pudesse assumir na noite de hoje o cargo de vereador. Tocou no ponto 
referente a nova estrutura administrativa, projeto aprovado em regime de urgência, no qual espera 
que todos os vereadores tenham lido e estudado com afinco o que aprovaram, para que não hajam 
arrependimentos posteriores. O vereador Everton Kremer comentou sobre a 1ª reunião realizada 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, destacando pontos que foram debatidos e 
ideias que deveram ser implementadas dentro dos próximos anos. O vereador Henrique Petry 
Rauber aprofundou os assuntos abordados na reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural, pinçando ações necessárias visando a melhoria da vida dos produtores rurais. Explicou sua 
Indicação para que se volte a ter no município o Conselho Municipal de Trânsito, o qual deixou de 
existir após revogação de lei na legislatura anterior. Contudo, o vereador acredita ser de grande 
importância a existência deste órgão para que a comunidade civil possa ser ouvida, através das 
entidades representadas. Parabenizou o fotografo felizense Josué Braun, que tem suas fotos 
expostas no hall de entrada da Prefeitura Municipal. Comentou ainda de uma possível mudança do 
local da Feira do Agricultor do Município, que será discutida nos próximos meses. O vereador 
Cláudio Rodrigo Vieira comentou que integrantes do Grupo de Danças e da comunidade se 
mobilizaram na melhoria e revitalização da pracinha do Vale do Lobo. Destacou que esteve em 
visita ao deputado Marcos Biolchi, em Brasília, onde apresentou algumas demandas, sendo que o 
representante sinalizou a liberação de R$ 350 mil, através do MAPA, para ser destinada a 
agricultura felizense. Mostrou-se feliz pela liberação de várias emendas obtidas através da união de 
esforços junto a vários partidos, o que mostra a maturidade da administração municipal na busca 
pelo melhor do Município. Ressaltou que não houve dispêndio de valores públicos para tal viagem. 
Por fim parabenizou a toda a equipe de enfermagem pela passagem da semana comemorativa a 
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esta área que tem trabalhado forte contra o Covid-19 e outras enfermidades que atingem a 
comunidade. 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: 
Moção de Apoio 01/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira. Colocado em discussão, 
o autor explicou que a mesma trata de apoiar apoio à alteração na idade-limite para o ingresso nas 
carreiras da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, 
passando dos atuais 25 anos, para 35, diante de uma série de ponderações que se explicam tal 
possibilidade. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor 
Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie André Simon 
disse ter pego um apanhado das falas da sessão e acredita ser pertinente a reativação do 
Conselho Municipal de Trânsito, visto que há pedidos da comunidade que acabam não sendo 
atendidos, justamente por não haver este órgão. Sobre a reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Rural, apresentou uma série de desassociações dentro destas atividades e pontuou a necessidade 
de diminuir essa falta de conexões entre os diversos pontos da sociedade felizense, para que 
juntos possam fazer surgir novas ideias associativas e empreendedoras. Por fim, se juntou ao 
colega Cláudio na parabenização aos profissionais de enfermagem pela passagem da semana 
festiva destinada a estes profissionais, bem como relembrou a importância da passagem da data 
comemorativa que lembra da abolição da escravatura. O vereador Leonardo Mayrer expôs que irá 
encaminhar uma solicitação ao Executivo sobre o andamento do programa de utilização de áreas 
particulares para estacionamento, sublinhando a área de terras vizinha a Igreja Santa Catarina, 
visto que o Município realiza a limpeza da área e poderia também solicitar a sua utilização para 
estacionamento. Enalteceu a realização da atividade campeira do CTG Rancho Feliz, ocorrida no 
último domingo, o que a muito tempo era solicitado por ele. Falou ainda das diversas emendas 
conquistadas nos últimos meses por ele em parceria com o vereador Rafael Auler, junto aos 
deputados que nem são do seu partido, demonstrando a importância desta visão por parte dos 
nossos edis. O vereador Everton Kremer comentou sobre a utilidade dos conselhos do Município, 
apontando o trabalho realizado pelo Consepro, que fará nos próximos dias uma audiência pública 
para prestação de contas e eleição da nova diretoria. Falou também da live realizada pelo Jornal 
Primeira Hora, a qual debate a agricultura. Exaltou o Kerb do Roncador que recebeu a Orquestra 
Municipal no último domingo. Pontuou que este rodizio da orquestra está contemplando várias 
localidades, durante a comemoração dos 62 anos do Município de Feliz. Convidou a todos para 
participar de ação desenvolvida pelo Facebook Vale da Felicidade, votando nas fotos dos 
moradores da localidade do Roncador. Estendeu convite para a comunidade participar da 
caminhada que será realizada no próximo domingo. O vereador Henrique Petry Rauber trouxe uma 
cronologia da Feira do Produtor e a série de transtornos que são inerentes a vida do produtor rural. 
Sobre o Conselho Municipal de Trânsito pontuou casos que estão ocorrendo e que não encontra 
respaldo para discussões por não haver este Conselho. Pediu alerta da população, visto que 
novamente estão aumentando os casos de Covid em nosso Estado, inclusive, com cidades tendo 
que fechar as escolas, que recém tinham voltado às aulas. Por fim, pontuou que está participando 
do projeto Parlamento Regional da Serra, no qual várias câmaras municipais se reúnem visando 
fortalecer os pedidos destas casas no âmbito estadual. O vereador Claudio Rodrigo Vieira registrou 
o falecimento de Antônio Delfino, importante dentro da lida campeira e do CTG Rancho Feliz, que 
faleceu na tarde desta segunda-feira. O vereador Pedro Vitor Martini sugeriu a criação de um selo 
do Município, no que tange a produção primária felizense, e solicitou que isto seja levado ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Pontuou que não pensa numa exclusividade desta 
área, podendo abranger outras áreas também. Sobre os profissionais da saúde, sublinhou que há 
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uma disparidade financeira muito grande entre profissionais do Hospital e estatutários do Município, 
conclamando os colegas para posteriormente, quando novamente for possível, que se busque uma 
valorização financeira destes profissionais. Destacou a maturidade desta câmara na busca por 
verbas para o Município, constatada através das falas dos colegas, que não se preocupam com 
cores partidárias, mas sim com o bem do Município. 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  


