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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SEGUNDA 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. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 1ª Sessão 
Ordinária realizada no dia 1º de fevereiro de 2021. Posta a Ata em votação foi aprovada por todo. 
Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do 
EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem 11, que encaminha o Projeto de Lei nº 11/2021; Mensagem 
12, que encaminha o Projeto de Lei nº 12/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Pedido de Providências 02/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Pedido 
de Providências 03/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Requerimento 01/2021, de 
autoria dos vereadores Antônio Winter, Tiela Rockembach Zimmer e Joseane Hahn; Ofício 
07/2021, de autoria de todos os vereadores. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde a vereadora Tiela Rockembach Zimmer comentou sobre o 
Programa Compre Feliz e a sua forma de funcionamento. Destacou que o mesmo prevê uma série 
de descontos no IPTU. A vereadora comentou, ainda, sobre a Nota Fiscal Gaúcha que traz 
desconto de IPVA, bem como traz benefícios a entidades que devem ser escolhidas pelos 
cidadãos. O vereador Everton Kremer destacou que esteve na posse do novo presidente da 
Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, o qual se colocou a disposição dos vereadores e do 
Município de Feliz. Comentou sobre os diversos ofícios que encaminhou às autoridades referente 
às demandas do Vale do Caí e da região. Pediu apenas para que em uma próxima oportunidade 
possa levar ofícios com o brasão da Câmara de Vereadores e não apenas o do seu gabinete. 
Relatou, ainda, que a RGE atendeu a alguns chamados feitos por ele para a pode de arvores. Por 
fim, expôs que em passeio pelo Parque Municipal muitos usuários do local lhe reclamaram a falta 
de atenção com o corte de gramas e jardinagem. Estas reclamações já foram levadas ao vice-
prefeito municipal que prometeu solucionar este problema na próxima semana. O vereador 
Henrique Petry Rauber trouxe ao debate algo que tem ocupado as redes sociais e que trata de uma 
disputa nominada de Feliz não precisa de cinema, precisa de ponte. Comentou que buscou as 
informações junto ao Poder Executivo sobre a restauração do Casarão Amália Noll sobre formas de 
financiamento da obra e os trâmites relacionados para o início dos trabalhos. Pontuou que há uma 
necessidade de verificar quais os termos assinados pela administração anterior e valores definidos 
para a obra. Explicou que o financiamento da obra se dará através da LIC e esclareceu que este 
valor não pode ser utilizado em outra obra. Nas palavras do vereador, o custo da obra gira em torno 
de R$ 3 milhões e pediu para que a comunidade felizense se mobilize e deixe claro qual a sua 
posição, visando clarear ao Poder Público se deve ser dado ou não andamento à restauração. 
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 02/2021, de autoria do 
vereador Everton Kremer. Após discussão, foi levada em votação e aprovada por unanimidade. 
Pedido de Providências 03/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Após discussão, foi 
levada em votação e aprovada por unanimidade. Ofício 07/2021, de autoria de todos os 
vereadores. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado 
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por unanimidade. Requerimento 01/2021, de autoria dos vereadores Antônio Winter, Joseane 
Hahn e Tiela Rockembach. Colocado em discussão não houve manifestações. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 012/2021, que “Altera a Lei Municipal nº 

3.791, de 19 de janeiro de 2021 e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável da 
Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rochemback Zimmer. Após discussão, o mesmo 
foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
onde o vereador Ronie André Simon comentou sobre o Ofício que está sendo encaminhado à RGE. 
Apontou que o mesmo tem palavras afáveis visto que existe uma intenção de estabelecer uma 
parceria, o que é correto na sua opinião. Contudo, em visitas realizadas na coleta de informações 
para o Ofício, sentiu o quanto as quedas de energia prejudicam a comunidade felizense. Pediu que 
os colegas solicitem um plano de trabalho à RGE, para se ter uma ideia de como a empresa 
planeja atender a nossa cidade. Sobre a Projeto de Compre Feliz do Município, expôs que o 
processo de cadastrar através de QR Code é bastante trabalhoso, e sugeriu que se altere para que 
o cadastro possa ser feito através do CPF, como funciona com a Nota Fiscal Gaucha. Sobre o 
Casarão Amália Noll disse que os valores orçados são exorbitantes e que não se sente convencido 
da necessidade de dispender destes valores. O vereador Antônio Winter comentou sobre visita 
realizada a Secretaria de Obras do Município, pontuando os dados coletados no local, formas de 
trabalho e processo de atendimento a comunidade. A vereadora Tiela Rockembach Zimmer 
comentando também sobre o aplicativo, expôs que em sua opinião o válido é a colocação da ideia 
em andamento e assim que possível serão realizadas as melhorias que são cobradas, visto que ela 
já conversou com o secretário de Fazenda sobre as melhorias que serão implementadas. A 
vereadora Joseane Hahn se posicionou favorável às palavras do colega Ronie André Simon quanto 
a necessidade de questionar os custos da obra de restauração do Casarão Amália Noll e qual a 
prioridade desta restauração para o Município, em vista a situação econômica atual. A vereadora 
mostrou preocupação também com os furtos ocorridos nos cemitérios do Município e pediu que a 
Administração verifique a possibilidade de intervir junto a Brigada Militar para ver o que é possível 
melhorar. Disse, ainda, que esteve visitando o Poder Executivo e alegrou-se de ver que estão em 
tratativas e devem ser implementadas em breve as atividades realizadas no antigo PELC, 
fomentando a saúde e o lazer da comunidade. Cobrou, também, que seja verificada a fiscalização 
quanto as limpezas de terrenos baldios na área central. Encerrando parabenizou aos jovens de 
Feliz e Bom Princípio, que foram convocados para servir no Exército, sendo 17 jovens felizenses e 
20 de Bom Princípio, desejando boa sorte e bons aprendizados a estes. O vereador Henrique Petry 
Rauber retornou a questão da reforma do Casarão, trazendo dados sobre os valores já 
arrecadados e que necessitam serem arrecadados. O vereador comentou também sobre o projeto 
Compre Feliz, o qual ele apresentará uma série de mudanças já na próxima sessão com a 
apresentação de um Projeto de Lei. Comentou, ainda, sobre a questão do trânsito municipal, o qual 
deve receber uma série de mudanças e alterações. Pontuou que está avaliando a apresentação de 
sugestões quanto ao estacionamento de veículos, através de criação de áreas destacadas para 
cada tipo de estacionamento. Pediu também a ajuda da comunidade para espalhar as notícias 
quanto a vacinação para a Covid-19, visto que muitas informações do Município estão sendo 
realizadas através das redes sociais, sendo que os grupos prioritários, em função da idade mais 
avançada por vezes não tem proximidade com aparelhos tecnológicos. Por fim, pediu um pouco de 
calma para a população, visto que todos os secretários estão correndo para atender as demandas 
e certamente buscarão fazê-lo o mais breve possível. Nada mais havendo, o Senhor Presidente 
agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão, lavrando-
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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  
 
 
 


