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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA NONA 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, Cláudio Rodrigo Vieira, Antônio Winter, 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 18ª Sessão Ordinária realizada no dia 21 de junho de 2021. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 
78, que encaminha o Projeto de Lei Substitutivo 55/2021; Mensagem nº 79, que encaminha o 
Projeto de Lei 66/2021; Mensagem nº 80, que encaminha o Projeto de Lei 67/2021; Mensagem nº 
81, que encaminha o Projeto de Lei 68/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Indicação 42/2021, de autoria da vereadora Joseane Hahn (sem apreciação); 
Indicação 43/2021, de autoria do vereador Everton Kremer (sem apreciação); Indicação 44/2021, 
de autoria do vereador Everton Kremer (sem apreciação); Indicação 45/2021, de autoria do 
vereador Everton Kremer (sem apreciação); Requerimento 21/2021, de autoria do vereador Pedro 
Vitor Martini (com apreciação); Requerimento 22/2021, de autoria do vereador Everton Kremer 
(com apreciação); Projeto de Lei 63/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira; e Projeto 
de Lei 69/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador o vereador Everton Kremer 
destacou o andamento da vacinação no Município é a mais rápida em todo o Estado conforme 
números apresentados pelo Governo do Estado. Destacou também a série de consertos que estão 
sendo realizados pela Corsan, atendendo pedidos da Câmara de Vereadores e da comunidade, 
fechando buracos em estradas pavimentadas. O vereador destacou também as tormentas que 
atingiram o Município na última semana, causando transtornos no fornecimento de energia elétrica, 
o que foi de pronto atendido pela RGE na busca de reestabelecer o mais rápido possível 
reestabelecimento. Pontuou que houve danos também de estufas de produtores rurais e que irá 
encaminhar pedido à Secretaria de Agricultura, visando a liberação de crédito para reestabelecer 
estas estufas. Destacou ainda a reunião a qual participou junto ao Mapa na última semana, sobre o 
manejo da produção agrícola com eliminação de insetos, através de métodos diferenciados. O 
vereador Claudio Rodrigo Vieira usou seu espaço para esmiuçar os dois projetos de lei por ele 
apresentado na Casa. Comentou sobre as dificuldades enfrentadas no Vale do Lobo, onde muitas 
famílias ficaram mais de 48 horas sem energia elétrica. Que após contato com a RGE, não obtendo 
êxito, sendo que auxiliará os atingidos na busca pelos seus direitos. O vereador Henrique Petry 
Rauber destacou a participação dele e do presidente da Casa na reunião do Parlamento da Serra, 
destacando que o próximo encontro acontecerá na cidade de Feliz. Pontuou que um dos assuntos 
debatidos foi o Bloco 3 das concessões das rodovias, no qual está inserida toda a região do Vale 
do Caí e da Serra. Pontuou que agora ocorre a discussão das modelagens dos contratos, sendo 
que até o dia 18 de julho serão aceitas propostas e sugestões. Levantou também a necessidade de 
se passar a discutir a nova ponte da cidade de Feliz, através da criação de um comitê de avaliação 
e discussão, que tenha ligação direta junto ao Poder Executivo. A vereadora Joseane Hahn 
explicou a sua indicação para contratação de estagiários, através do CIEE, para a Secretaria da 
Educação.  O vereador Ronie André Simon também atendou para a série de problemas 
apresentados nas redes elétricas de vários bairros do Município, pontuando que contatou a RGE 
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visando os consertos, mas ainda há pontos em meia fase. Destacou que são muitas opiniões para 
privatização de estatais, mas se não houver trabalho efetivo de agências reguladoras acabaremos 
regredir, visto que o capital estrangeiro tem vindo ao nosso país e praticamente se adonado quase 
que colonialmente das empresas básicas, sem atender com as devidas atenções as necessidades 
dos usuários. No espaço da liderança, o vereador Everton Kremer pontuou a visita do deputado 
estadual Tiago Simon e as demandas a ele apresentadas, com destaque para o Marco do 
Saneamento Básico e as Concessões de Rodovias Gaúchas. Pontuou ainda as indicações por ele 
apresentadas à Casa. 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 066/2021, o qual foi aceito por todos. Em seguida, solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de lei nº 066/2021, 
que “Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cooperação com o Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS, órgão do governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, 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 056/2021, que "Altera a Lei Municipal nº 3.549, de 
23 de abril de 2019, que cria o Plano de Gratificações de Função do Município de Feliz/RS e a 
Gratificação por Desempenho de Atividade e dá outras providências." O Projeto obteve 
parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. O projeto foi 
levado a 2ª discussão, onde não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de lei nº 062/2021, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 101.920,00 (cento e um mil, novecentos e vinte reais) na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2021, e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o vereador Antônio Winter. Após as manifestações no 
espaço da 2ª Discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 
055/2021, que "Altera a Lei Municipal nº 3.577, de 19 de junho de 2019, que autoriza a 
concessão de incentivos para a Associação Industrial, Comercial e de Serviços de Feliz - 
ACISFE, 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 067/2021, que “Veda a 
nomeação pela Administração Pública Direta e Indireta de Feliz de pessoas condenadas pela 
Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.” O Projeto obteve parecer favorável da 
Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. O Projeto foi levado a 1ª discussão, 
onde abriu-se espaço para a Presidente do CONDIM, senhora Márcia Bohn, para explicar o projeto. 
O mesmo ficará na pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. Projeto de lei nº 068/2021, que 
“Cria o Conselho Municipal de Trânsito e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relator o vereador Antônio Winter. O projeto foi levado a 1ª 
discussão, sendo que o vereador Everton Kremer solicitou emenda aditiva ao projeto com a 
inclusão de dois novos membros: um do CONSEPRO e um do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Feliz, ficando a votação da emenda para a próxima sessão, bem como a 2ª discussão do projeto. 
Requerimentos 21/2021, de autoria do vereador Pedro Vitor Martini. Após discussão, foram 
levados a votação e aprovados por unanimidade. Requerimento 22/2021, de autoria do vereador 
Everton Kremer. Após discussão, foi levado a votação e reprovado pelos vereadores Cláudio 
Rodrigo Vieira, Valdecir Kronitzky, Antônio Winter e vereador Henrique Petry Rauber. Os demais 
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votaram favoravelmente. Desta forma a decisão coube ao senhor Presidente que optou pela 
reprovação do Requerimento. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Everton Kremer lamentou que tenha mais um 
requerimento recusado na Casa. Pediu que os vereadores da situação tragam informações a Casa 
Legislativa quando estiverem informados de assuntos que são de interesse da comunidade e que 
não guardem estas para somente serem externadas quando ele realiza questionamentos para 
posteriormente apontá-lo pelo envio demasiado de requerimentos. Pontuou que é cobrado pela 
comunidade e irá seguir realizando suas proposições. Por fim, convidou a todos para participarem 
de um evento online que será promovido pela ACISFE na noite da próxima terça-feira. Encerrando 
o vereador Henrique Petry Rauber pontuou que é necessário sim fiscalizar, mas não tratando a 
Câmara como uma “casa de shows” para mostrar para a população que está trabalhando. Disse 
estar informado sobre os diversos assuntos, pois corre atrás das informações e que as mesmas 
estão também disponíveis a todos os colegas. Sublinhou que sempre há uma forma inicial de tratar 
os pedidos da comunidade e, se após um primeiro contato, não houver solução, aí sim se busca 
protocolar requerimentos e proposições .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  


