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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No décimo quarto dia do mês de junho de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA SETIMA 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 solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DAS 
SEGUINTES ATAS: Ata da 15ª Sessão Ordinária realizada no dia 24 de maio de 2021; e Ata da 3ª 
Sessão Extraordinária realizada no dia 31 de maio de 2021; Ata da 16ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 07 de junho de 2021. Postas as Atas em votação foi aprovada por todos. Após, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: 
Mensagem nº 66; Mensagem nº 67, que encaminha o Projeto de Lei 55/2021; Mensagem nº 68, 
que encaminha o Projeto de Lei 56/2021; Mensagem nº 69, que encaminha o Projeto de Lei 
57/2021; Mensagem nº 70, que encaminha o Projeto de Lei 58 e 59/2021; e Mensagem nº 71, que 
encaminha o Projeto de Lei 60 e 61/2021; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
Indicação 39/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; e Projeto de Lei 54/2021, de autoria do 
vereador Henrique Petry Rauber. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o 
GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Everton Kremer parabenizou os doadores de sangue pela 
passagem do dia mundial dos doadores e pediu que a municipalidade busque realizar eventos no 
Município para engajar mais pessoas na doação de sangue, visto que os estoques estão muito 
baixos em função da pandemia. Informou que esteve reunido com servidores do Executivo para 
tratar sobre indicações por ele realizadas no sentido de implementar projetos de eficiência 
energética nas ações do Município, bem como em repartições públicas. Acrescentou que 
participou, também, de reunião do Conselho Regional de Olericultura, que tem realizado trabalhos e 
projetos em parceria com o Sebrae em todo o Estado, porém tem tido pouca adesão na cidade de 
Feliz. Solicitou um maior empenho da Secretaria de Agricultura, para incentivar os produtores do 
Munícipio, visto que a capacitação é gratuita. Por fim, lembrou da liberação de verbas do Governo 
Estadual para a realização de obras na faixa central da RS 452, bem como na RS 826, que liga a 
cidade de Feliz a Alto Feliz. Por fim, defendeu as indicações e pedidos de providências, por ele 
encaminhadas. O vereador Leonardo Mayrer utilizou seu espaço para solicitar que suas indicações 
e pedidos, que ainda foram respondidos, lhe sejam encaminhadas, visto que o mesmo cumpriu o 
seu tempo de ocupação do espaço aberto pelo titular. Tornou a reforçar sua solicitação para 
verificar a viabilidade de alteração do trafego em relação a ponte de ferro, que causa dispêndio de 
tempo e consumo de combustível de moradores que por vezes precisam trafegar por um trajeto que 
na sua opinião não se faz necessário. Pediu que os vereadores encampem também a sua 
solicitação para o calçamento da rua Campo Bom, em sentido ao Estádio Ramiro Picolli, que é 
ponto de passagem de inúmeros pedestres diariamente. Pontuou que há vereadores que são 
proprietários de parte desta área, bem como há vereadores que tem familiares proprietários, 
pedindo que estes sejam sensibilizem e executem suas estas melhorias, a exemplo do Poder 
Executivo, que também possui área na extensão da referida via. O vereador Francisco Adelar 
Reichert enalteceu a realização do encontro denominado de “Café com Bagagem”, que 
homenageou professores que estão se aposentando, ao qual esteve participando como convidado. 
Expôs que o encontro serviu também para que os homenageados pudessem expor suas opiniões e 
necessidades dos professores, sendo que pediu para que houvesse uma humanização na forma 
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com que trabalhos dos professores e visto em nosso Município, sendo a Secretaria de Educação 
uma casa dos professores, para recebe-los de braços abertos sempre e não somente em 
momentos de reclamações e cobranças. O vereador Henrique Petry Rauber também se remeteu ao 
Dia Mundial de Doação de Sangue, pontuando a necessidade que criação de um projeto mensal de 
doações, o qual já tem parecer positivo da Secretaria Municipal de Saúde, e deve ser 
implementado assim que tiver parecer favorável da Vigilância Estadual de Saúde. Posicionou-se 
favorável ao pedido do colega Everton Kremer em relação a acessibilidade de um cidadão 
cadeirante de Escadinhas, solicitando também um cuidado em relação ao abrigo de ônibus, que 
também atende este cidadão. A vereadora Joseane Hahn destacou que inúmeras vezes solicitou a 
construção de recuos junto a RS 843, em São Roque e Picada Cará, e para a sua alegria está 
vendo movimentações por parte da Administração Municipal para execução deste trabalho. 
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 60 e 61/2021, o qual foi aceito por todos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projetos de lei nº 060 e 061/2021, que 
"Institui Contribuição de Melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Miguel 
Krindges no Município de Feliz, e dá outras providências." e "Institui Contribuição de 
Melhoria decorrente da execução de alargamento da pavimentação asfáltica e pavimentação 
de passeios da Rua Cônego João Becker no Município de Feliz, e dá outras providências.", O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach 
Zimmer. Em face a ausência de previsão regimental, foram consultados os líderes de partidos 
sobre a possibilidade de realização de 1ª e 2ª discussão e votação nesta sessão, o que foi acatado.  
Após a 1ª e a 2ª discussão foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 
053/2021, que "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.809, de 30 de junho de 2005, e dá 
outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a 
vereadora Tiela Rockembach Zimmer. O projeto foi levado a 1ª discussão, ficando na pauta para a 
2ª discussão na próxima sessão. Projeto de lei nº 054/2021, que “Institui o Hino Oficial do 
Município de Feliz 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, ficando na 
pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. Projeto de lei nº 057/2021, que "Autoriza o Poder 
Executivo a contratar 01 (um) Professor 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. O projeto foi levado a 1ª discussão, ficando na pauta para a 
2ª discussão na próxima sessão. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn trouxe informações referentes a 
Assembleia Geral da Cooperativa Piá, que neste ano ocorrerá de maneira virtual. Pontuou uma 
série de informações da abrangência e situação atual da entidade. Informou que os associados 
devem fazer o cadastramento até o próximo dia 22 de junho para poder participar do processo 
eleitoral. O vereador Leonardo Mayrer agradeceu o espaço que lhe foi dado pelo colega Antônio 
Winter, embora, na sua opinião, o rodízio de vereadores não seja algo interessante visto que para 
desempenhar de maneira correta o cargo, o vereador tem de estar atualizado sobre os processos e 
trâmites da Casa, o que resta prejudicado quando há muitas trocas. O vereador Ronie André Simon 
se reportou a questão da Cooperativa Piá e externou o quão difícil é conseguir fazer com que a 
empresa participe das buscas de preço público para aquisição por parte das escolas. Sobre a falta 
de regulamentação sobre fios e postes em nossa cidade, pontuou isto permite instalações de 
qualquer modo, o que pode acarretar em problemas, como fios arrebentados e falta de luz, que 
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trazem grandes prejuízos a moradores e empresas, como fora registrado no Bairro Vila Rica. 
Destacou que diversos alunos de escolas do Vale do Caí estão participando de trabalhos de aula, 
com gravação de vídeos sobre o meio ambiente, conclamando a todos para assistirem os materiais 
e votarem junto ao site especifico do evento. Sobre os debates trazidos a Casa sobre reclamações 
e fatos passados, pediu uma ponderação nos posicionamentos políticos partidários, pois, a seu ver, 
todos que ocuparam cargos de gestão tomaram decisões buscando fazer o melhor, o que nem 
sempre acaba acontecendo. Reforçou para que se inclua nas discussões também os fatos e as 
motivações e não apenas a politicagem como justificativa. O vereador Everton Kremer reforçou o 
trabalho da Plastiweber na promoção do respeito ao meio ambiente, conforme fora comentado pelo 
colega Ronie André Simon. Após leu matéria e teceu comentários a respeito do pleito da 
Cooperativa Piá, que terá Assembleia Geral Ordinária na próxima semana. O vereador Henrique 
Petry Rauber fazendo uso do espaço de liderança referiu-se a fala do colega Ronie André Simon, 
sobre motivações políticas para tomas de atitudes e foi enfático ao afirmar que a alteração 
realizada no hino do Município foi sim motivada por questões políticas, rememorando fatos e 
acontecimentos que confirmam a sua fala. 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  


