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ATA DA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No vigésimo segundo 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 SÉTIMA 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 6ª Sessão Ordinária realizada no dia 15 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 29, que encaminha o 
Projeto de Lei 27/2021; Mensagem 30, que encaminha o Projeto de Lei 29/2021; Mensagem 31, 
que encaminha o Projeto de Lei 28/2021; Mensagem 32, que encaminha o Projeto de Lei 30/2021; 
Mensagem 33, que encaminha o Projeto de Lei 31/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 
VEREADORES: Pedidos de Providências 10/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Pedido 
de Providências 11/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Pedido de Providências 12/2021, 
de autoria da vereadora Joseane Hahn; Pedido de Providências 13/2021, de autoria do vereador 
Cláudio Rodrigo Vieira; Indicação 12/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 
13/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 14/2021, de autoria do vereador 
Claudio Rodrigo Vieira; Requerimento 04/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Concluído 
o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Ronie 
André Simon comentou sobre a campanha realizada em prol do Hospital Schlatter, pelo colega 
Antônio Winter, que está divulgando uma conta corrente da entidade para angariar fundos. Acredita 
o vereador Ronie ser interessante mencionar que a conta já existe a muitos anos e seguidamente 
verbas têm sido transferidas para tal, bem como este dinheiro tem sido bem empregado na casa de 
saúde, citando diversas obras realizadas ao longo dos últimos anos, como o sistema de oxigênio 
muito importante na recuperação dos pacientes da Covid-19. Teceu comentários também sobre o 
Dia Internacional da Água e a conscientização da correta utilização dos recursos hídricos bem 
como o correto manejo do saneamento. A vereadora Joseane Hahn comentou o seu Pedido de 
Providências, no qual cobra fiscalização a manutenção de terrenos e passeios públicos, que estão 
com mato tomando conta, trazendo problemas a moradores de propriedades vizinhas. A vereadora 
expôs, ainda, o fato de que houve um pedido de que a Câmara custeasse cursos de 
aprimoramento, para alguns vereadores. Posicionou-se favorável a não realização do custeio, visto 
que o Regimento Interno não veda, nem normaliza tal custeio. Em função desta falta de normativa, 
expôs que já entrou em contato com o assessor jurídico da Casa, para que não se possibilite este 
tipo de custeio, através de alteração do Regimento Interno. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira falou 
sobre a sua Indicação na qual solicita a priorização da vacinação contra a Covid-19 para os 
profissionais da segurança pública. Também se referiu a limpeza de uma área no Canto Rio, que foi 
motivo de Pedido de Providências da sua parte. O vereador Everton Kremer também se referiu ao 
Dia Mundial da Água, que motivou algumas proposições na sessão, cobrando medidas da Corsan e 
sugerindo a instalação de cisternas juntos aos prédios públicos do Município. Pontuou que foi 
bastante procurado pela comunidade que tem feito constantes reclamação sobre a falta de podas e 
roçadas, destacando a estrada Conselheiro João Braun, que segundo o vereador é um dos cartões 
de apresentação visto que é uma das entradas da cidade e ali também está localizado o distrito 
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industrial. 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 027/2021, que 
"Institui o Programa de Fomento à Economia de Feliz, denominado "O ISS da gente" e dá outras 

providências". O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora 
Tiela Rochemback Zimmer. Colocado o projeto em 1ª discussão, o vereador Henrique Petry Rauber 
pediu vistas ao mesmo pelo prazo de 15 dias para que seja melhor avaliado junto a entidades 
representativas do Município. O pedido de vistas foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

Projeto de lei nº 029/2021, que "Prorroga prazo de vencimento dos parcelamentos realizados 
através da Lei Municipal nº 3.345, de 28.11.17, e altera a data de vencimento de tributos 

municipais do exercício 2021, 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 030/2021, que "Cria o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb 

de que trata a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências." O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o vereador Cláudio Rodrigo 
Vieira. Após 1ª e 2ª discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. 
Projeto de lei nº 031/2021, que “Altera as Leis Municipais nº 3.729, de 17 de junho de 2020, e nº 

3.764, de 21 de outubro de 2020, 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 028/2021, que “Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta 

reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021 e dá outras providências.” O Projeto obteve 
parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. O projeto foi 
levado a 1ª discussão, sendo que a 2ª discussão ocorrerá na próxima sessão ordinária. 
Requerimento 04/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Colocado em discussão, foi 
explicado pelo autor, no qual solicitou explicação sobre a possibilidade de alteração do local da 
obra de asfaltamento, trazido pelo colega Antônio Winter, na sessão anterior. O vereador Antônio 
Winter expôs que a ideia é ampliar o trecho da obra e atender muito mais pessoas, visto que no 
trajeto apontado por ele moram muito mais famílias. Além disso, a manutenção do trecho indicado 
por ele é bastante custosa ao Município, devido a constante necessidade de melhorias pelo declive 
do local. Esclareceu que não há nada de cancelamento de contrato, nem Indicação encaminhada, 
mas sim um desejo seu de que houvesse essa mudança de prioridade. A vereadora Joseane Hahn 
pediu para que o colega Antônio encaminhe uma Indicação, para que se realize um projeto e 
através dele os vereadores possam solicitar verbas e emendas junto aos deputados. O vereador 
Ronie André Simon comentou sobre o abaixo-assinado da comunidade solicitando a obra que já 
tem contrato assinado e que atende o coração da localidade, composto pela Sociedade, Igreja, 
escola, e acredita que este deva ser cumprido. Além disso, colocou-se a disposição para buscar 
verbas junto a deputados para o outro trecho que vou sugerido pelo colega Antônio. O vereador 
Cláudio Vieira mostrou-se descontente com a discussão, que para ele leva para a velha política. 
Pediu para que se exponha o que pode e o que não pode ser feito por vereadores, para evitar que 
a população fique esperando por coisas que não são da alçada do legislativo. Pediu o engajamento 
em questões muito mais importantes, como a própria ponte do Bananal, que fica submersa em dias 
de chuva forte, impedindo a ligação com o Município de Vale Real. A vereadora Tiela Rochemback 
Zimmer alegou que está de acordo com todos os posicionamentos e acredita que possa ter havido 
uma forma de se expressar errônea por parte do colega Antônio, o que suscitou o correto 
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posicionamento do colega Everton, visando esclarecer tal situação, e que a fala do colega Cláudio 
já deixa exposto que não haverá alteração na obra já contratada. O vereador Henrique Petry 
Rauber pediu para que não se crie polêmica em algo simples, visto que a obra está contratada e 
será feita. Adiantou que novas obras serão feitas através de projetos que estão sendo 
encaminhados pela Administração Municipal. O vereador Valdecir Kronitzky disse que o prefeito 
municipal está sempre aberto a responder questionamentos dos vereadores e que bastava uma 
ligação para ter a resposta, achando absurdo que se fique debatendo tal assunto na Casa. 
Colocado em votação foi reprovado com votos contrários dos vereadores Cláudio Rodrigo Vieira, 
Antônio Winter, Henrique Petry Rauber, Valdecir Kronitzky e Joseane Hahn. Votaram 
favoravelmente os vereadores Ronie André Simon, Tiela Rochemback Zimmer e Everton Kremer. 
Esgotada a pauta, passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Ronie André Simon 
voltou a comentar sobre o Dia Mundial da Água enaltecendo as ONG’s que tem feito trabalhos de 
proteção ao Rio Caí, mas mostrou preocupação com o assoreamento do rio e a erosão 
principalmente nas proximidades do Canto do Rio, onde segundo o vereador há a necessidade de 
uma intervenção, a qual irá indicar ao Executivo que seja feita através da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, devido aos custos que possam estar envolvidos para a resolução. O vereador 
Henrique Petry Rauber atualizou dados sobre o estágio do Covid-19, que teve grande redução nas 
últimas semanas, mostrando o funcionamento do distanciamento, e contribuindo para a volta do 
comércio às atividades. Pediu que se mantenham os cuidados até que a vacinação chega a toda a 
população. O vereador Everton Kremer ressaltou a abertura de processo seletivo pelo Instituto 
Federal convocando os interessados a realizarem suas inscrições. Enalteceu a ONG SOS Rio Caí, 
que tem feito inúmeras ações para preservar o rio e conscientizar a comunidade na manutenção 
das margens do rio. O vereador Valdecir Kronitzky fez questão de ressaltar que contatou o prefeito 
municipal, que lhe assegurou a realização da obra do Bananal. Parabenizou a secretaria de Obras 
pelos trabalhos que estão sendo realizados na localidade de Roncador e comunicou que os 
servidores da pasta estão a disposição para serem procurados pela comunidade para atender as 
solicitações. A vereadora Tiela Rochemback Zimmer mostrou alegria pelo retorno as atividades do 
comércio e a diminuição dos números de infectados na nossa cidade, solicitando a manutenção dos 
cuidados. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira mostrou-se feliz pelas mudanças de assuntos em 
relação as semanas anteriores, mas expôs que não lhe agradou algumas formas em que 
determinados assuntos foram trazidos a Casa, que remetem ao jogo político, que não contribuem. 
Pontuou algumas situações que já são de longa data e que são oriundas de outra administrações e 
que cabe aos atuais representantes buscar a evolução. 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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