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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No oitavo 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 
QUINTA 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 4ª Sessão Ordinária realizada no dia 03 de março 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 22, que encaminha o Projeto de Lei 
21/2021; Mensagem 23, que encaminha o Projeto de Lei 23/2021; Mensagem 24, que encaminha o 
Projeto de Lei 22/2021; e Mensagem 25, que encaminha o Projeto de Lei 24/2021. EXPEDIENTE 
APRESENTADO PELOS VEREADORES: Indicação 10/2021, de autoria do vereador Everton 
Kremer; e Requerimento 03/2021, de autoria do vereador Antônio Winter. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Antônio Winter 
discorreu sobre o seu pedido de requerimento que visa trazer a presença da Doutora Caroline 
Rigotto, virologista de grande renome na região, visando trazer esclarecimentos à comunidade no 
combate ao Coronavirus. Comentou também sobre a campanha que está realizando em prol do 
Hospital Schlatter, visando angariar fundos para a compra de suprimentos. Por fim, pediu ao Poder 
Executivo que verifique a possibilidade de postergar a cobrança de alvarás, uma vez que o 
comércio do Município tem sido bastante afetado pela pandemia. O vereador Ronie André Simon 
destacou a passagem do Dia Internacional da Mulher, pontuando os diversos momentos em que 
elas mostram o seu valor e importância. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira apresentou dados 
referentes ao dólar, bolsa de valores, inflação e mostrou toda a sua preocupação com a economia 
nacional que está definhando com a pandemia. Parabenizou também as mulheres pela importante 
data que esta sendo comemorada e trouxe um compilado de dados das dificuldades que seguem 
sendo enfrentadas por elas para conseguir a igualdade perante ao homens. 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 021/2021, que "Concede isenção de preço público 

para locação de prédios públicos concedidos a particulares". O Projeto obteve parecer favorável 
da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach Zimmer. Após 1ª e 2ª discussão, 
o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 022/2021, que 
"Autoriza o Poder Executivo a contratar 1 (um) Médico Veterinário em razão de excepcional 

interesse público e dá outras providências". O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. Após 1ª e 2ª discussão, o mesmo foi colocado em 
votação, sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 023/2021, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar 2 (dois) Técnicos em Enfermagem em razão de excepcional interesse 

público, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como 
relator o vereador Antônio Winter. Após 1ª e 2ª discussão, o mesmo foi colocado em votação, 
sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 024/2021, que "Autoriza a aquisição de vacinas para 

o enfrentamento da pandemia da Covid-19".  O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relator o vereador Antônio Winter. 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 
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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 2ª Discussão e, após, colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. 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 2ª Discussão e, após, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 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 2ª 
Discussão e, após, colocado em votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, 
passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn parabenizou a todas 
as mulheres pela passagem do Dia da Mulher, que valoriza as conquistas das mulheres que 
perdura ao longo do dia-a-dia. Exaltou a representatividade da mulher na Câmara de Vereadores 
de Feliz. O vereador Valdecir Kronitzky parabenizou todas as mulheres do Município pela 
passagem do dia. Agradeceu também o secretário municipal de obras pelo atendimento de seus 
pleitos na Vila Britz. O vereador Henrique Petry Rauber desejou boa sorte ao vice-prefeito Jairo 
Nienow que está assumindo a Prefeitura Municipal, visto que o prefeito Junior Freiberger foi 
diagnosticado com Covid-19 e terá de permanecer em isolamento. Parabenizou as mulheres, em 
especial, a médica Claudia Mayrer que passou a atender no Hospital do Município, prescrevendo o 
que o vereador denomina de “tratamento precoce”, nos casos em fase inicial de Covid-19. O 
vereador Everton Kremer seguindo as homenagens, parabenizou as colegas Joseane Hahn e Tiela 
Rockembach Zimmer pela data e salientou que tem o sonho de ver uma mulher como presidente da 
Câmara de Vereadores de Feliz. O vereador teceu reclamações quando ao serviço oferecido pela 
Corsan, especialmente no São Roque, onde moradores plantara, inclusive uma bananeira no meio 
da estrada, em um buraco aberto pela estatal. Incluiu na reclamação, ainda, os vazamentos 
registrados em Escadinhas e que carecem de conserto. Desejou bom trabalho ao vice-prefeito que 
está assumindo o cargo de prefeito durante o isolamento de Junior Freiberger. O vereador Antônio 
Winter parabenizou as mulheres pelo dia dedicado a eles. Também disse que buscou 
esclarecimentos referentes a Covid-19 e salientou a necessidade dos cuidados. Contudo, lamentou 
o fato de que não haja um equilíbrio na busca de atender também o anseio do comércio que tem 
sofrido bastante. Acrescentou, ainda, um pedido ao Poder Executivo com vistas a verificar a 
possibilidade de postergar a data de vencimento de impostos e taxas. A vereadora Tiela 
Rockembach Zimmer exaltou a possibilidade de poder representar as mulheres, juntamente com a 
vereadora Joseane Hahn na Câmara de Vereadores, especialmente em uma data tão especial 
como o Dia da Mulher. Comentou que tem sido cobrada quanto ao fechamento do comércio e 
esclareceu que não cabe ao Munícipio, visto que há um decreto estadual, o qual tem que ser 
cumprido. Enalteceu a disponibilidade da Dra Caroline Rigotto de trazer esclarecimentos a 
comunidade. O vereador Ronie André Simon também enalteceu o poder das mulheres na 
sociedade atual e a luta constante por novas conquistas. Pontuou os profissionais da saúde que 
estão trabalhando de maneira intensa no combate ao Covid, visto que há uma demanda enorme de 
trabalho ao longo do último ano. Sobre a Corsan também pediu maior planejamento quanto a 
instalação das redes de água, nas laterais das novas pavimentações, diminuindo os custos, sempre 
que há a necessidade de realização de consertos e novas ligações. Para encerrar, o Presidente 
Pedro Vitor Martini desejou melhoras ao procurador jurídico da Câmara e ao Prefeito Municipal que 
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estão afastados de suas funções em decorrência da Covid, bem como saudou todas as mulheres 
pela passagem do dia. 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  
 


