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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No décimo quinto 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 SEXTA 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 5ª Sessão Ordinária realizada no dia 08 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 27, que encaminha o 
Projeto de Lei 26/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Indicação 
11/2021, de autoria dos vereadores Antônio Winter e Henrique Petry Rauber; Pedido de 
Providências 08/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; e Pedido de Providências 08/2021, 
de autoria do vereador Ronie André Simon. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para 
o GRANDE EXPEDIENTE: onde a vereadora Joseane Hahn destacou uma conversa que teve junto 
ao Poder Executivo na busca de verificar as ações que estão sendo feitas para tentar diminuir os 
impactos frente as percas da economia municipal como um todo, o que vem em encontro ao 
exposto na Indicação 11/2021, encaminhada pelos colegas Antônio e Henrique. Disse que cálculos 
são necessários e que iniciativas deverão ser apresentadas na próxima semana. O vereador 
Claudio Roberto Vieira destacou que foi realizada na semana anterior uma reunião a pedido do 
Ministério Público, visando o cumprimento das restrições impostas pelo Estado, no combate a 
pandemia. Trouxe, ainda, dados matemáticos de estudos realizados por professores universitários 
que resultaram em uma tendência de diminuição do número de casos de contaminados, mostrando 
que a distanciamento tem sido importante. Contudo, se posicionou ao lado do comércio que tem 
tido prejuízos, mas pediu que se fiscalize para que todos cumpram as restrições, não havendo 
diferenciação entre um ou outro. Pediu aos colegas que busquem os deputados, assim que 
diminuírem os casos, visando a reimplantação da cogestão entre o Município e o Estado no 
combate a pandemia. O vereador Antônio Winter se colocou favorável ao pedido de providências 
do colega Ronie André Simon, visando realizar melhorias no trecho da avenida Dóris José 
Schllater. Disse que esteve visitando o Poder Executivo, visando a troca do local do asfalto que 
estava programado para ser realizado na localidade do Bananal. Conforme solicitação dos 
moradores, o pedido é para que seja nas proximidades da ponte de divisa com o Vale Real. O 
vereador Ronie André Simon trouxe a informação sobre um chamado realizado por ele junto à 
Corsan. Elogiou o trabalho realizado no concerto de vazamento. Disse que fará a recolocação dos 
PAVS no local do concerto. Sugeriu que a Corsan pudesse ofertar descontos para “colaboradores” 
que recolocassem este tipo de material, o que diminuiria os custos da estatal. Sobre o seu Pedido 
de Providências expôs que como a Avenida Dóris José Schlatter é larga, condutores abusam da 
velocidade. Sugeriu a instalação de estacionamento oblíquo ou colocação de taxões visando 
atender esta demanda. O Presidente Pedro Vitor Martini posicionou-se quanto as restrições com 
fechamento do comércio. Disse que foi questionado sobre o que a municipalidade tem feito ao 
longo da pandemia. Parabenizou as entidades e instituições que estão trabalhando no aumento de 
leitos, voluntariado a partir da mobilização de grupos, instalação da tenda do Covid-19. Disse que 
compactua da indignação dos que estão sendo afetados pelas restrições, mas está convencido de 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

que é o melhor para o momento, sendo que posteriormente também cobrará medidas menos 
restritivas. 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 026/2021, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 (dois) Fiscais COVID 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. Pedido de Providências 08/2021, de autoria do 
vereador Ronie André Simon. Colocado em discussão, foi explicado pelo autor. Colocado em 
votação a pedido do autor, foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Claudio Rodrigo Vieira comentou sobre as 
dificuldades enfrentadas pelo Hospital Schlatter devido à falta de leitos, o que fez com que 
infelizmente vidas se perdessem, mesmo tendo havido uma ampliação de 37 para 59 leitos. Pediu 
para que os fiscais que forem ser contratados pela municipalidade atuem fortemente no combate 
aos que descumprem as normas. O vereador Antônio Winter comentou sobre a reunião do 
Ministério Público e pediu o engajamento da comunidade para que se saia o mais breve possível 
desta situação incomoda, principalmente com a reabertura do comércio. Agradeceu aos meios de 
comunicação pela divulgação da campanha de arrecadação de valores em prol do Hospital 
Schlatter. Relatou que o Município conseguiu convênio com o Banco do Brasil para também 
receber pagamentos de tributos. O vereador Ronie Simon destacou as melhorias das estradas e 
entradas de propriedades agrícolas do interior do Município, através da Secretaria de Obras. O 
vereador Henrique Petry Rauber reforçou o pedido de contato com deputados para que volte a 
cogestão ao Município. Pontuou que é necessário aumentar o número de leitos no Hospital 
Schlatter para evitar novos colapsos. O vereador Valdecir Kronitzky destacou que o hospital de 
Feliz atende pessoas não só da nossa cidade, cabendo a conscientização dos municípios vizinhos 
evitando o aumento de casos. O vereador Presidente enalteceu o bom andamento dos trabalhos 
através de debates muito construtivos. Agradeceu aos servidores da Casa que tem trabalhado 
constantemente para melhorar a qualidade das transmissões das sessões. 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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