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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM. 
No vigésimo quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA QUINTA 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, Francisco Adelar Reichert, Leonardo Mayrer, 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 14ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 24 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 52, que solicita indicação de membro titular e reserva para 
o Conselho Municipal de Análise de Concessões de Incentivo Financeiros a Empresas; Mensagem 
nº 53, que respostas a Indicações e Pedido de Providências diversos; Mensagem nº 54, que 
encaminha o Projeto de Lei 46/2021; Mensagem nº 55, que encaminha o Projeto de Lei 47/2021; 
Ofício 215/2021, do Gabinete do Prefeito. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
- Pedido de Providência 26/2021, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Pedido de Providência 
27/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Pedido de Providência 28/2021, de autoria do 
vereador Everton Kremer; Indicação 31/2021, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Indicação 
32/2021, de autoria do vereador Ronie André Simon; Indicação 33/2021, de autoria do vereador 
Leonardo Mayrer; Indicação 34/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Requerimento 
12/2021, de autoria do vereador Leonardo Mayrer; Requerimento 13/2021, de autoria da Comissão 
de Constituição, Justiça e Orçamento. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício 1074/2021, da CORSAN em 
resposta ao Ofício 23/2021 da Câmara de Vereadores. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Francisco Adelar Reichert, que tomou 
posse na sessão, agradeceu a todos os 198 votos recebidos na última eleição e que o permitiram 
com que ele chegasse à suplência, tendo a possibilidade de assumir o cargo de vereador do 
Município. Trouxe a informação da liberação de verba federal, através de emenda do deputado 
federal Danrlei de Deus, que possibilitará a ampliação de trecho capeado da Rua Cônego João 
Becker entre o clube Cruzeiro e a ponte sobre o Arroio do Hermes, que após a obra, passará a ter 
18 metros de largura, num custo total de quase R$ 415 mil. O vereador Everton Kremer 
parabenizou ao colega Francisco Reichert que está assumindo o cargo. Comentou sobre as obras 
de manutenção realizadas pela empresa Toniolo Busnello ao longo da Estrada Júlio de Castilhos e 
que atendem ao contrato da empresa e do Município, dissipando as reclamações por ele trazidas 
através de pedido de providências. Expôs que está encaminhando novo pedido ao Executivo, agora 
devido aos inúmeros buracos que estão se abrindo na RS 452, pedindo para que seja notificado o 
órgão estadual responsável pelo trecho. Alertou para a Chamada Pública a qual a RGE está 
realizando e pode também beneficiar o Poder Público Municipal. Agradeceu a colega Joseane 
Hahn por convidá-lo a participar do Conselho do IFRS de Feliz, o qual já se reuniu nos últimos dias. 
Ampliou o destaque a região do IFRS, onde as ruas estão com calçamento avariado em função de 
obras de particulares, bem como a vegetação está tomando conta de várias ruas, solicitando 
providências na fiscalização de terrenos baldios. Por fim, comentou sobre a Caminhada realizada 
pela Prefeitura Municipal, em comemoração aos 62 anos. O vereador Valdecir Kronitzky mostrou 
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sua indignação e preocupação com o assassinato ocorrido na Praça central do Município em 
poucos meses, salientando que a Administração Municipal irá realizar duras mudanças para coibir 
atividades nas noites, possivelmente contratando seguranças e alterando o funcionamento no 
comércio local. Sobre os containers de lixo da cidade, disse ter sido procurado para seja realizada a 
limpeza dos mesmos, visto que exalam um mau odor. Pediu novamente aos colegas para 
reavaliassem um pouco a quantidade de Pedidos de Providência e Indicação. Pontuou que está em 
seu terceiro mandato e nunca houve tantos pedidos em tão pouco tempo. Relembrou que a atual 
administração está a somente cinco meses e não pode fazer tudo em um passe de mágica. A 
vereadora Joseane Hahn comentou sobre o retorno as aulas da rede escolar estadual e de 
algumas diferenças entre as escolas no que tange ao horário das aulas. Pontuou que o Município 
cedeu funcionários a Escola Maria Saturnina Ruschel, visando que esta também pudesse atender 
pelo período de quatro horas, o que ainda não está ocorrendo. Isto está causando problemas no 
transporte escolar, bem como dispêndio de valores por parte da municipalidade. Sublinhou também 
sobre a posse do Conselho do IFRS e o retorno das aulas no educandário, que necessita seguir 
protocolos específicos, sendo a forma de atendimento diferente, pois atende a alunos de outros 
nove municípios. Destacou, ainda, a vacinação que tem sido feita junto aos profissionais da rede de 
ensino municipal, estadual e do Instituto Federal.  Encerrado o Grande Expediente, foi iniciada a 
ORDEM DO DIA, na qual o Senhor Presidente solicitou aos líderes partidários a possibilidade de 
discussão e votação em regime de urgência do projeto de lei 44, 45, 46, e 47/2021, o qual foi aceito 
por todos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes 
proposições: Projeto de lei nº 044/2021, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 
2021”. 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 nº 045/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 1 (um) Atendente de 
Consultório Dentário, em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”. 
O Projeto obteve parecer favorável 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 
046/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 4 (quatro) Auxiliares de Ensino 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 nº 047/2021, que 
“Altera a Lei Municipal nº 3.696, de 25 de março de 2020, que institui, em caráter temporário, 
a licença por interesse de saúde, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável 
da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. Após a 1ª e a 2ª discussão foi 
levado a votação e aprovado por unanimidade. Veto Parcial ao Projeto de lei nº 036/2021, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de iluminação de LED (diodo emissor de luz) nos 
empreendimentos imobiliários, em especial nos novos loteamentos, que ocorram neste 
Município, e exorta o Município de Feliz a adotar o uso dessa tecnologia nos prédios, 
instalações, bem como na rede de iluminação pública deste Município e dá outras 
providências”. Após discussão, o mesmo foi acatado por unanimidade. Requerimento 12/2021, 
de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Após discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a 
vereadora Tiela Rockembach Zimmer lamentou a morte do jovem junto a Praça Lidovino Fanton. 
Pediu para que haja uma avaliação por parte da comunidade no repasse de informações que por 
vezes são infundadas, trazendo mais sofrimento aos familiares que já estão enlutados. Reforçou a 
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necessidade de implementação de videomonitoramento na cidade que auxiliam na resolução de 
problemas como estes, inibem atos a margem da lei e trazem a sensação de segurança aos 
demais frequentadores das áreas centrais. O vereador Everton Kremer expôs que recebeu 
mensagem da diretora da Escola Maria Saturnina Ruschel, a qual informou que uma servidora foi 
designada pelo Município e ficará incumbida de recepcionar os alunos e auxiliá-los ao término para 
que não haja problemas com o transporte escolar, conforme fora informado anteriormente pela 
colega Joseane Hahn. Parabenizou a Farsul que comemorou 94 anos defendendo a agricultura em 
todo o Estado, tendo grande representatividade junto às instituições estaduais. O vereador 
Leonardo Mayrer parabenizou o colega Francisco e mostrou-se feliz com o anuncio da emenda 
para a ampliação da rua que lia ao Vale do Hermes. Salientou, no entanto, que deva ser buscado 
uma parceria junto a CORSAN, para evitar que a rede de abastecimento de água fique sob a rua, 
necessitando ser recortada sempre que houver algum vazamento. Fez um apanhado dos seus 
Pedidos de Providências, Indicações e Requerimentos que está encaminhando ao Poder Executivo, 
explicando-os. O vereador Henrique Petry Rauber também se ateve ao crime ocorrido na cidade e 
a implantação do videomonitoramento. Pontuou que por sua iniciativa já está sendo formulado um 
projeto de videomonitoramento compartilhado, com auxílio de imagens de residências e comércios 
da área central. Informou que foi oficiado nos últimos dias da liberação do valor de R$ 200 mil para 
a Saúde, oriunda de uma emenda individual do deputado Lucas Redecker. O vereador Ronie André 
Simon ressaltou a necessidade de que os vereadores se mobilizassem para de forma unanime 
solicitarem o encaminhamento de emendas para a nova ponte, definindo em um alinhamento das 
lideranças politicas do município. O vereador trouxe a Casa as impressões de colegas professores 
que estão recebendo a vacinação contra a COVID-19 e a ânsia dos demais para que isto logo 
ocorra, para que se volte ao fluxo normal de andamento dos trabalhos nas escolas, o que reflete 
nas industrias, comércios e demais áreas produtivas da cidade. Sobre o crime registrado na cidade, 
mostrou-se preocupado com a perda de diversos valores sociais e religiosos, o que pode ser 
identificado ao longo dos últimos anos. Mostrou-se solidário a família enlutada. O vereador Valdecir 
Kronitzky pediu para esclarecer suas falas no Grande Expediente, que podem não ter sido 
interpretadas corretamente e as quais de imediato se desculpou. Explicou que muitos dos pedidos 
encaminhados já são reivindicados a muitos anos e que infelizmente não são resolvidos de uma 
hora para outra. Ressaltou que as solicitações podem ser feitas, mas sejam distribuídas ao longo 
das semanas e não em grande quantidade, como ocorreu na sessão atual. Finalizando, o senhor 
presidente prestou reconhecimento à Secretaria de Obras, que está trabalhando fortemente nas 
roçadas que estavam paradas por um bom tempo. Enalteceu o trabalho que está sendo feito 
também pela Secretaria de Saúde com os adventos do Covid, febre amarela e dengue, o que tem 
gerado trabalho em diversas frentes de prevenção. Disse ter recebido resposta positiva da 
Administração quanto a implantação de redutores em ruas do Bairro Vila Rica, o que já fora alvo de 
inúmeros pedidos de vereadores. Encerrou agradecendo a assessoria da Casa por dar condições 
técnicas para a participação do vereador Henrique Petry Rauber, que atuou de maneira remota na 
sessão, diretamente de Goiânia. 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  


