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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM CINCO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de Vereadores de 
Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA 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, Everton Kremer, Antônio Winter, Valdecir Kronitzky, Ronie 
André Simon; e, de maneira remota, a vereadora Tiela Rochemback Zimmer. 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 19ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 28 de junho de 2021. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 82, que encaminha o Projeto de Lei 
70/2021; Mensagem nº 83; Mensagem nº 84, que encaminha o Projeto de Lei 71/2021; e Ofício 
263/2021, do Gabinete do Prefeito. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedido de 
Providências 32/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; e Emenda Modificativa e Aditiva ao 
Projeto de Lei Nº 068/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Valdecir Kronitzky criticou 
fortemente coletores de materiais de outros municípios que estão vindo a cidade e recolhendo materiais 
diversos, e realizando o descarte do que não lhes útil em terrenos próximos ao Rio Caí, especialmente 
na localidade de Arroio Feliz, pedindo que a comunidade denuncie caso encontre esse tipo de atitude 
ocorrendo. Contou que na última semana houve a notificação de uma empresa de Novo Hamburgo que 
realizou este tipo de procedimento, sendo de imediato autuados, tendo de voltar à cidade e realizar o 
recolhimento do material descartado. O vereador Antônio Winter expôs que esteve em Porto Alegre na 
última semana em encontro com o Secretário de Transportes, Juvir Costela, a quem entregou em mãos 
o Requerimento aprovado por esta Casa Legislativa, que trata dos problemas encontrados na RS 452, 
nas proximidades do Parque Municipal. O vereador Everton Kremer desejou sorte a nova diretora 
financeira do Hospital Schlatter, que assumiu o cargo na última semana. Deu ênfase ao calendário de 
vacinação contra a Covid-19, detalhando as idades que serão atendidas na última semana. Discorreu, 
ainda, sobre as verbas que serão destinadas pelo Governo Estadual oriundos da venda da CEEE e 
pagamento de ICMS de dívidas da Estatal, bem como do FUNDEB, que se aproximarão do valor final de 
quase R$ 1 milhão. Disse ter conversado na última semana com o secretario Juvir Costella sobre os 
problemas verificados junto a RS 452. Parabenizou o Corpo de Bombeiros e a comunidade felizense 
pela aquisição do novo caminhão e por ter um equipamento de alta tecnologia a disposição. E, por fim, 
comentou sobre a reunião do Conselho de Agricultura e lamentou o fato de que, mesmo após meio ano, 
o secretário municipal não tenha trazido nenhuma novidade ao encontro, visando a melhoria do 
atendimento e a valorização do produtor primário. O vereador Ronie André Simon destacou o 
andamento da campanha de vacinação, e que aos poucos vem tornando possível o retorno a rotina 
normal, com aceleração das atividades de comercio, indústria e serviços. Sobre o assunto trazido pelo 
colega Valdecir Kronitzky se mostrou solidário e pediu engajamento de todos para que os que não 
colaboram sejam punidos. O vereador Pedro Vitor Martini trouxe ao debate as ações de politicas 
públicas e a necessidade de que haja um entendimento correto de que estas devem atender ao máximo 
de pessoas possíveis. Pontuou que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Feliz, que tiveram seu início 
justamente onde hoje está instalada a Câmara de Vereadores, e enalteceu que a compra do novo 
caminhão se trata do verdadeiro sentido da politica pública, pois atenderá a comunidade como um todo. 
O vereador também convidou a todos os vereadores a participarem da reunião com o secretário 
Leonardo Busatto, que acontece em São Sebastião do Caí. Por fim solicitou, auxilio, através de doações 
em prol da menina Ágata Manu Bohn que está acometida de uma dificuldade de saúde e a qual terá um 
evento beneficente no dia 07 de agosto em prol da arrecadação de verbas. Encerrado o Grande 
Expediente, foi iniciada a ORDEM DO DIA, na qual o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
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que procedesse a leitura das seguintes proposições: 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 2ª discussão, onde não houve manifestações. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade. 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. Após as manifestações no espaço da 2ª Discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Emenda Aditiva e Modificativa ao Projeto de Lei 068/2021, de autoria do vereador 
Everton Kremer. Colocada em discussão, o autor explicou as modificações sugeridas. Após a discussão, 
foi levada a votação e aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 068/2021, que “Cria o Conselho 
Municipal de Trânsito e dá outras providências.”, COM A EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA. 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 071/2021, que “Autoriza a cessão temporária de servidor municipal ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Feliz, 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, ficando na pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. 
Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o 
vereador Everton Kremer destacou a ação de doação de sangue realizada pelo Município na última 
semana onde foram possíveis a doação de sangue de mais de 100 bolsas, esclarecendo que novas 
ações deverão acontecer em breve. O vereador destacou também as eleições para a nova diretoria da 
Cooperativa Piá, que este ano foi realizada de maneira online, destacando que muitos associados 
cadastrados não conseguiram votar. Expôs que o caso deve ser encaminhado ao Ministério Público, 
podendo ter novos desdobramentos no futuro. O vereador Valdecir Kronitzky voltou a destacar a 
campanha de vacinação contra a Covid, pontuando os horários de aplicação de vacinas e a campanha 
de arrecadação de alimentos que acontece concomitantemente. O vereador parabenizou também a 
ação de voluntários, que adquiriram 15 bancos para serem colocados ao redor do lago do Parque 
Municipal de Feliz. Parabenizou o senhor Josemar Silva pelo empenho neste caso especifico. Destacou 
o trabalho que tem sido feito pela secretaria de Obras pela qualidade de serviços que estão sendo 
oferecidos a comunidade e que são alvo de elogios. 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. 
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