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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No vigésimo segundo 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 TERCEIRA 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 
2ª Sessão Ordinária realizada no dia 08 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 15, que encaminha o Projeto de Lei 15/2021; Mensagem 16, 
que encaminha o Projeto de Lei 16/2021; Mensagem 17, que encaminha o Projeto de Lei 14/2021. 
e Mensagem 18, que encaminha o Projeto de Lei 17/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Projeto de Lei 13/2021, de autoria do vereador Henrique Petry Rauber; Pedido de 
Providências 04/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira; Pedido de Providências 
05/2021, de autoria do vereador Henrique Petry Rauber; Pedido de Providências 07/2021, de 
autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 04/2021, de autoria do vereador Antônio Winter; 
Indicação 05/2021, de autoria do vereador Antônio Winter; Indicação 06/2021, de autoria do 
vereador Henrique Petry Rauber; Indicação 07/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; 
Requerimento 02/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. Concluído o 
PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Henrique 
Petry Rauber discorreu sobre o projeto de nº 013/2021, o qual está dando entrada na Casa, e que 
visa trazer alterações ao Programa “Compre na Nossa Feliz”.  O vereador Claudio Rodrigo Vieira 
expos que desde o Governo Estadual anunciou a vigência da bandeira preta em parte do Estado, 
incluindo a região de Feliz. Disse que buscou se inteirar e verificar as consequências, bem como 
reuniu-se com prefeito municipal para averiguar quais as medidas que deverão ser tomadas, 
visando a organização dos mais diversos setores do Município. O vereador Everton Kremer 
comentou sobre a aquisição de vacinas que deve ser efetivada pelo Estado nos próximos dias. 
Pediu a comunidade conscientização e resguardo, pois os números de novos casos estão 
altíssimos, com mais de 120 casos registrados nos últimos dias. Comentou que fez uma série de 
visitas às obras licitadas e iniciadas na administração anterior, dando um parecer do andamento de 
cada uma delas. Comentou, ainda, que foi procurado por diversos moradores sobre a falta de 
cuidado dos proprietários dos terrenos na área central da cidade, visto que não há calçamento, bem 
como o mato tem tomado conta de todo o passeio público, solicitando, se necessário, a ação de 
fiscais. Por fim, destacou que esteve em Porto Alegre na última semana para um encontro com a 
diretoria da CEASA, destacando o Programa Juntos para Competir, uma parceria da Câmara da 
Olericultura do Vale do Caí, EMATER e Regional Vale do Caí dos Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais, que está com inscrições abertas e é gratuito para produtores rurais. O vereador Ronie 
Simon traçou uma linha temporal dos registros de casos de COVID, em nossa cidade, reprovando o 
descuido com que a comunidade está tratando a pandemia, promovendo aglomerações 
desnecessárias. O vereador trouxe ainda as reclamações quanto ao abastecimento de água no 
Município. Conclamou aos colegas para uma ação conjunta, a exemplo do que acontecerá no caso 
da RGE, para que se dê um retorno a comunidade felizense, visto que são várias as localidades 
afetadas. Pontuou também que os reparos e consertos ficam muito tempo abertos e quando se faz 
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o fechamento, este serviço é muito mal feito. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Pedido de Providências 04/2021, de autoria do vereador Claudio Rodrigo Vieira. Após discussão, 
foi levada em votação e aprovada por unanimidade. Pedido de Providências 05/2021, de autoria 
dos vereadores Claudio Vieira e Henrique Petry Rauber. Após discussão, foi levada em votação e 
aprovada por unanimidade. Pedido de Providências 07/2021, de autoria do vereador Everton 
Kremer. Após discussão, foi levada em votação e aprovada por unanimidade. Indicação 04/2021, 
de autoria do vereador Antonio Winter. Após discussão, foi levada em votação e aprovada por 
unanimidade. Indicação 05/2021, de autoria do vereador Antônio Winter. Após discussão, foi 
levada em votação e aprovada por unanimidade. Indicação 06/2021, de autoria do vereador 
Henrique Petry Rauber. Após discussão, foi levada em votação e aprovada por unanimidade. 
Indicação 07/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Após discussão, foi levada em votação 
e aprovada por unanimidade. Requerimento 02/2021, 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 011/2021, que "Autoriza o Poder 
Executivo a contratar 2 (dois) Oficiais Administrativos em razão de excepcional interesse público 

e dá outras providências". O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator 
Antônio Winter. Após discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. 
Projeto de lei nº 015/2021, que “Altera as Leis Municipais nº 3.791, de 19 de janeiro de 2021, e nº 

3.792, de 27 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. Projeto de lei nº 017/2021, que "Autoriza o 
Poder Executivo a contratar 2 (dois) Motoristas em razão de excepcional interesse público e dá 

outras providências." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator Antônio 
Winter. Após discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos.  Passamos 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Henrique Petry Rauber pediu cuidados a 
população com a pandemia. Explicou também que moradores lhe questionaram a questão das 
pracinhas que estavam licitadas e que agora tiveram reajuste de valores e que estão em processo 
de reavaliação. O vereador Antônio Winter destacou visitas realizadas a Deputados Estaduais e 
Federais, os quais se colocaram a disposição do Município de Feliz. O vereador Pedro Vitor Martini 
deu um parecer sobre as visitas que realizou ao Hospital Schlatter e ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais. Pontuou que está trabalhando na resolução de solicitações frente ao Círculo 
de máquinas, abastecimento de água, paradas de ônibus e transito de veículos na Vila Rica, onde 
mais um acidente foi registrado na última semana. 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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