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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DOZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

No décimo segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na 

Câmara de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA PRIMEIRA 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: Cláudio Rodrigo Vieira, 

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 20ª Sessão Ordinária 

realizada no dia 05 de julho de 2021. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 

procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Ofício nº 277, do Gabinete do Prefeito Municipal; 

Mensagem nº 85; Mensagem nº 86; Mensagem nº 88, que encaminha o Projeto de Lei 72/2021; e 

Mensagem nº 89, que encaminha o Projeto de Lei 73/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO 

PELOS VEREADORES: - Pedido de Providências 33/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo 

Vieira; Pedido de Providências 34/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 46/2021, 

de autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 

para o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Everton Kremer comentou sobre a realização de mais 

uma reunião IFRS, campus Feliz, no qual foram tratados assuntos como a retomada das aulas, 

processos seletivos, construção de um novo auditório, com auxilio da municipalidade na cedência 

de um engenheiro. Comentou, ainda, da necessidade de se abrir novos cursos e demandas da 

região, sendo que a reitoria do Instituto solicitou apoio dos vereadores na apresentação de 

propostas de novos cursos. Enalteceu o trabalho dos Bombeiros Voluntários de Feliz, apresentado 

os dados de atendimentos realizados no 1º semestre do ano. Sobre a vacinação contra a COVID 

19, demonstrou a felicidade pela grande procura pela imunização e apresentou os dias em que 

ocorrerão as próximas levas de vacinação no Município. Falou também da reunião com prefeitos e 

vereadores da Região do Vale do Caí, junto ao secretário Leonardo Busatto, realizada na semana 

anterior em São Sebastião do Caí, onde houve o debate sobre a implantação de novos pedágios na 

região. Pontuou que vários debates aconteceram, sendo que praticamente todos os municípios se 

posicionaram contra a ideia de receberem as praças de pedágio. Destacou a forte presença dos 

vereadores felizenses na reunião, mostrando a força desta Casa Legislativa. Apontou que novas 

reuniões devem ocorrer, visando alterar a proposta encaminhada pelo Governo Estadual. Por fim, 

cobrou um posicionamento do Presidente da Casa, que participou de uma entrevista na Radio 

Comunitária de Feliz, no qual o locutor teria dito que a cidade estava com atraso de 16 anos, 

denegrindo a imagem da cidade. Disse lhe causar estranheza que agora a própria rádio solicita 

patrocínio ao Munícipio. Sublinhou que não lhe é confortável conceder patrocínio a quem fica 

falando mal da cidade. O vereador Antônio Winter mostrou-se alegre pela resposta obtida junto ao 

IPG-RS visando a implantação de uma estação de confecção online de Carteiras de Identidade 

para a população felizense. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira também teceu comentários 

referentes a reunião realizada em São Sebastião do Caí. Disse ter sido procurado durante a sua 
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licença, sobre o descarte irregular de lixo junto a Rua da Cruz, na Bela Vista, mostrando repúdio a 

tal ato e esclarecendo que buscará soluções junto às secretarias responsáveis. Ressaltou seu 

Pedido de Providências no qual pede atenção ao entroncamento das Ruas Tiradentes e João 

Ruschel, onde vários acidentes tem ocorrido pela falta de visibilidade. Deixou seus sentimentos ao 

amigo Eduardo Britz que perdeu a vida em acidente de trânsito no último domingo. Por fim, 

enalteceu a formatura do Projeto Pescar ocorrida na última semana e demonstrou sua satisfação 

por ter sido um dos pioneiros na implantação do projeto ao lado da administração municipal 

anterior. O vereador Presidente Pedro Vitor Martini evidenciou seu desconforto com a fala do 

colega Everton, referente a entrevista junto a Rádio Comunitária, pontuando que ou o colega não 

entendeu a entrevista ou está sendo direcionado a entender algo que não ocorreu. Desafiou os 

colegas a apontarem uma fala dele, em que falou mal da antiga administração ou do município. 

Disse que não entrará neste tipo de politicagem. De outra feita, parabenizou o colega Everton pela 

fala do mesmo junto a reunião da concessão de rodovias, e pontuou que se fosse entrar no jogo 

político, poderia vir a Casa e deturbar a fala do colega. Pediu que as pessoas interessadas na 

entrevista à radio entrem no seu Facebook e assistam, para que tomem as suas próprias 

conclusões. Explicou algumas das ideias apresentadas durante a reunião por prefeitos, vereadores 

e deputados estaduais. Acrescentou que na manhã da segunda-feira esteve participando de um 

encontro da AMVARC no qual se discutiu o turismo regional, no qual foram trazidos alguns temas 

que serão verificados e debatidos para implantação ou não dos mesmos. Por fim, saudou a vistoria 

realizada pelo DAER para a realização da vistoria junto a RS 452, que foi incitada através de 

requerimento aprovado por esta Casa Legislativa e entregue junto ao secretário estadual Juvir 

Costella. 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 072/2021, o qual foi aceito por todos. Em seguida, solicitou ao Senhor 

Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de lei nº 072/2021, que 

“Altera a Lei Municipal nº 3.729, de 17 de junho de 2020, que autoriza a contratação 

temporária de Auxiliares de Serviços Gerais em razão de excepcional interesse público, e dá 

outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a 

vereadora Joseane Hahn. 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 071/2021, que “Autoriza a cessão temporária de servidor municipal ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Câmpus Feliz, 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 058 e 059/2021, que “Disciplina a concessão de 

patrocínio, na forma de apoio cultural, à radiodifusão comunitária no território do Município 

de Feliz.” e "Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.800,00 (um 

mil e oitocentos 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. O 
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projeto foi levado a 1ª discussão, ficando na pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. Projeto 

de lei nº 069/2021, que “Dispõe sobre desconto no IPTU para imóveis com captação e 

armazenamento de águas pluviais e dá outras diretrizes”. O Projeto obteve parecer favorável 

da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. O projeto foi levado a 1ª discussão, 

na qual a relatora pontuou que após análise e conversa com o autor do projeto, chegou-se ao 

consenso de que havia necessidade de inclusão de uma emenda junto ao Projeto para que ele 

tenha a clareza necessária e evitando interpretações dúbias. Sendo que a mesma já está formulada 

e será discutida na sessão seguinte, junto ao Projeto. O mesmo ficará na pauta para a 2ª discussão 

na próxima sessão. Indicação 46/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira. Após 

discussão, foram levados a votação e aprovados por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor 

Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Henrique Petry 

Rauber comentou sobre a reunião realizada em São Sebastião do Caí, onde foi apresentado a 

alteração do pedágio não mais sendo deslocado para o KM 22 da RS 122, mas sim para o KM 03, 

que fica na divisa de São Sebastião do Caí e Portão. Pediu que a população felizense que tiver 

duvidas ainda quanto às concessões de rodovias que encaminhe seus questionamentos à Câmara 

de Vereadores, haja vista a realização no dia 29 de julho da reunião do Parlamento de Serra, em 

nossa cidade, quando estes questionamentos poderão ser realizados ao secretário estadual 

Leonardo Busatto. O vereador Everton Kremer enalteceu o trabalho dos vereadores e pediu 

respeito às proposições apresentadas por estes, pedindo respeito a quem às apresenta. Pontuou o 

Pedido de Providências apresentado por ele, no qual informa o uso indevido do Cemitério Público 

Municipal para encontros e arruaças com uso de motocicletas. Pediu novamente a conclusão dos 

trabalhos na quadra do Roncador, o que já evitaria o uso indevido de outros locais por parte de 

jovens. Por fim, disse que tem sido bastante demandado quanto às necessidades da comunidade e 

que todos os pedidos estão sendo encaminhados às secretarias responsáveis, sendo que existe a 

necessidade de um pouco de paciência, visto que são muitas demandas e que na medida do 

possível estão sendo encaminhadas e atendidas, principalmente no que tange a estradas e 

acessos a propriedades. O vereador Antônio Winter parabenizou as proposições apresentadas pelo 

colega Cláudio Rodrigo Vieira e ressaltou a necessidade de que estes sejam apresentados e 

posteriormente debatidos para então, se tornarem lei e beneficiarem a comunidade. Parabenizou o 

Presidente da Casa pela aquisição de notebook pela Câmara de Vereadores, o que facilita os 

trabalhos dos edis. O vereador Ronie André Simon lamentou a cultura criada de que se forneçam 

benefícios fiscais para atividades inerentes a sustentabilidade, quando as ações por si só já trazem 

benefício no que tange a melhoria e manutenção do ecossistema. Pediu também que os 

vereadores estejam sempre em contato com deputados, visando a obtenção de benefícios que 

vissem valorizar a educação, com ampliação da capacidade reflexiva e de compromisso social dos 

cidadãos. Sobre a fala do colega Everton, quanto aos acessos, reforçou que os pedidos são 

recorrentes da comunidade, pedindo ao colega Valdecir que busque passar estas reivindicações ao 

secretário de Obras, fazendo inclusive o pedido junto aos moradores, visto que alguns são tímidos 

e acabam se melindrando de realizar estas solicitações. A vereadora Tiela Rockembach Zimmer 

destacou sua reunião com a secretária Patrícia Britz, onde mostrou sua preocupação com os novos 
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brinquedos para as crianças, adiantando que encerrou-se a licitação de aquisição destes e que em 

breve serão instalados junto a Praça Lidovino Fanton. Disse que questionou a respeito dos 

brinquedos no Parque Municipal e na Praça do bairro Vila Rica que estavam isolados, e que agora 

receberão manutenções para então serem liberados ao uso da comunidade. Sobre a iluminação da 

rua Irineu Gustavo Buchmann disse ter sido prontamente atendida pelo secretário de Obras, 

agradecendo a disponibilidade do mesmo. O senhor Presidente Pedro Vitor Martini trouxe dados 

sobre o endividamento dos tomadores de crédito no Brasil, ressaltando pesquisa que mostra que os 

brasileiros aprendem educação financeira em casa e não na escola, e ainda a posição do Brasil 

com a pior colocação neste quesito de ensino-aprendizagem. Diante dos dados, pediu que os 

colegas professores se engajem nessa ideia para a implantação desta matéria no currículo escolar, 

visto que o prazo segundo a legislação seria no ano de 2020, o que não ocorreu devido a 

pandemia. Comentou que fará uma indicação com auxílio dos colegas para ser encaminhada ao 

Poder Executivo, e caso necessário, inclusive, se convide a secretária de Educação para que se 

debata o assunto em âmbito municipal. Por fim, o senhor presidente designou os vereadores 

Henrique Petry Rauber e Antônio Winter como representantes da Casa junto ao Conselho Municipal 

de Trânsito. 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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