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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM TRES DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte um, às dezenove horas, de maneira remota, 
utilizando-se de ferramentas de acesso a rede mundial de computadores (internet), realizou-se a 
QUARTA 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 3ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 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 19, que encaminha o Projeto de 
Lei 18/2021; Mensagem 20, que encaminha o Projeto de Lei 19/2021; e Mensagem 21, que 
encaminha o Projeto de Lei 20/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: 
Indicação 08/2021, de autoria do vereador Pedro Vitor Martini; e Indicação 09/2021, de autoria do 
vereador Pedro Vitor Martini. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: onde o vereador Henrique Petry Rauber teceu comentários a respeito da pandemia 
do COVID-19, que atingiu números alarmantes nas últimas semanas. Pediu que se cessem as 
críticas de lado a lado entre governos e governados. Agradeceu aos médicos que se 
disponibilizaram a auxiliar o munícipio, visto que há médicos adoecendo e que prestam 
atendimento a nossa população. Solicitou o engajamento da comunidade nos cuidados para evitar 
maior proliferação da doença. O vereador Pedro Vitor Martini comentou sobre as duas indicações 
encaminhadas por ele ao Poder Executivo, que tratam da aquisição de vacinas pela 
municipalidade, bem como a importância da vacinação de grupos prioritários, como professores da 
rede municipal, que estão diretamente expostos e devem trabalhar nos anos iniciais, conforme 
decreto estadual; e da implantação do tele-atendimento para consultas médicas, utilizando de 
mecanismos de comunicação via internet e através de aplicativo ofertado pelo CREMERS. O 
vereador Antônio Winter também pontuou questões relacionadas ao combate ao COVID e solicitou 
que o Parque Municipal, que está totalmente fechado, fique aberto para que a população possa 
seguir se exercitando. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira comentou sobre a apresentação de 
Indicações e Pedidos de Providências, visto que muitas destas, apresentadas na Casa Legislativa, 
já foram levadas a Administração. Pontuou que pode parecer que os anseios feitos a ele não são 
levados a resolução por não haver a apresentação da proposição, contudo, explicou, que as 
necessidades estão sendo levadas, através do diálogo, e que tem sido atendidas. Opinou, também, 
sobre a nova determinação estadual sobre o fechamento do comércio, que segundo ele, está sendo 
punido de maneira muito severa, quando não é ele o culpado pela disseminação do vírus, pedindo 
uma melhor avaliação dos governantes e fiscalização firme a bares, eventos clandestinos e 
aglomerações. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de lei nº 019/2021, que 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Professor em razão de excepcional 
interesse público, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relator Joseane Hahn. Após 1ª e 2ª discussão, o mesmo foi colocado em votação, 
sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 020/2021, que “Autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 263,84 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro 
centavos), na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021”. O Projeto obteve parecer favorável da 
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Comissão, tendo como relator o vereador Antônio Zimmer. Após 1ª e 2ª discussão, o mesmo foi 
colocado em votação, sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 014/2021, que “Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 18.481,83 (dezoito mil, quatrocentos e 
oitenta e um reais e oitenta e três centavos) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021 e dá outras 

providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator Antônio 
Winter. O mesmo foi colocado em 1ª Discussão, onde não houve manifestações. Projeto de lei nº 
016/2021, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar 1 (um) Oficial Administrativo em razão de 

excepcional interesse público e dá outras providências." O Projeto obteve parecer favorável da 
Comissão, tendo como relator Joseane Hahn. O mesmo foi colocado em 1ª Discussão, onde não 
houve manifestações. Projeto de lei nº 018/2021, que "Altera a Lei Municipal nº 3.264, de 24 de 
maio de 2017, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Feliz." O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator Tiela Rockembach Zimmer. O 
mesmo foi colocado em 1ª Discussão, onde não houve manifestações. Esgotada a pauta, 
passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Valdecir Kronitzky mostrou-se 
indignado no que se refere aos diferentes tratamentos dados a restaurantes de beira de estrada e 
da cidade, no Decreto Estadual, que trata sobre a bandeira preta sobre a pandemia. Disse que já 
conversou com o Poder Executivo no sentido de se chegar num ponto que não beneficie um 
estabelecimento em detrimento de outro. Expôs que houve uma série de informações errôneas 
repassadas pelos próprios fiscais do Município e pediu bom senso na aplicação das sanções. A 
vereadora Tiela Rockembach Zimmer trouxe um paradoxo sobre os cuidados com relação a saúde 
e o fechamento do comércio e dos serviços, visto que ela está inserida nos dois grupos. Pediu 
cuidados e bom senso a comunidade, buscando informar-se e certificar-se das notícias junto aos 
meios oficiais e com credibilidade. Enalteceu a Indicação apresentada pelo colega Pedro Vitor 
Martini, que busca evitar que pessoas saiam de casa, evitando a circulação do vírus. O vereador 
Henrique Petry Rauber lamentou o fato de que os prestadores de serviço e comerciantes estarem 
sendo penalizados com o fechamento imposto pelo Estado, o que repudia. Expôs que a ACISFE 
está à disposição da comunidade para esclarecer o que pode e o que não pode ser feito. Pediu 
atenção total e de todos os setores para que possamos sair o mais breve possível da bandeira 
preta. O vereador Ronie André Simon comentou sobre o quão delicado é a posição dos gestores na 
tomada de decisões e apontou que não basta apenas ter bom senso, mas também entendimento 
do porquê de algumas decisões serem tomadas. Discorreu sobre as vivencias que tem 
acompanhado junto ao Hospital Schlatter neste momento atual, bem como de outros momentos 
vividos. Pediu inteligência para as pessoas para que não se sigam propagando o vírus, fazendo uso 
dos métodos de prevenção que são diariamente divulgados. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira 
comentou que os pensamentos dos colegas são convergentes. Pediu que o comércio respeite e 
cumpra as normas, mesmo estando contrários a decisão e evitando a popular “malandragem”. 
Explicou o funcionamento do processo legislativo para que a comunidade entenda como é feito o 
trabalho dos vereadores, visto que os agentes públicos nunca foram tão demandados. Pediu que os 
vereadores também tenham cuidado quanto a profundidade das indicações e pedidos de 
providências, evitando uma demanda de trabalho desnecessária, e por muitas vezes improdutiva. 
Disse que está trabalhando na confecção de projetos de lei que demandam estudos, conversas e 
tempos para que realmente venham a gerar impacto na vida diária da população. A vereadora 
Joseane Hahn também se ateve ao processo legislativo trazendo explicações à comunidade sobre 
os tramites e limites da função dos vereadores. Disse que tem sido muito bem atendida pela atual 
Administração, evitando a necessidade de encaminhamentos de Indicações e Pedidos de 
Providências. Por fim, teceu comentários sobre a pandemia e pediu cuidados à população e 
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mostrando especial preocupação com a área da Educação. O vereador Everton Kremer comentou 
sobre a compra de vacinas e atos realizados pelo Governo Federal, como a definição das faixas 
etárias e classes prioritárias a serem vacinadas, aumento de leitos de UTI’s, que hoje somam 2.200 
no estado do Rio Grande do Sul. 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  
 


