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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No quinto dia do mês de abril 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 
OITAVA 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 7ª Sessão Ordinária realizada no dia 22 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 34, que encaminha o Projeto de Lei 34/2021; 
Mensagem 35, que encaminha o Projeto de Lei 33/2021; Mensagem 36, que encaminha o Projeto 
de Lei 32/2021; e Mensagem 37. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedido 
de Providências 14/2021, de autoria do vereador Everton Kremer Pedido de Providências 15/2021, 
de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 15/2021, de autoria do vereador Henrique Petry 
Rauber; Requerimento 06/2021, de autoria do vereador Henrique Petry Rauber. DEMAIS 
EXPEDIENTES: Ofício do Deputado Burigo. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Everton Kremer comentou sobre o andamento da 
vacinação contra a Covid-19, relatando dados e informações de doses distribuídas e aplicadas na 
população. Pediu que a secretaria municipal de saúde passe a informar semanalmente os dados de 
vacinas recebidas e vacinas aplicadas para que toda a população possa estar informada sobre o 
andamento do processo. Agradeceu ao deputado federal Ronaldo Santini (PTB) pelo 
encaminhamento de dois respiradores ao Hospital Schlatter e adiantou que os mesmos estão 
realizando um esforço para o encaminhamento de verba para aquisição de um veículo para a 
secretaria de saúde, visando o transporte de pacientes para centros cínicos do Estado. Exaltou a 
união dos poderes do Estado, que juntos conseguiram a economia e liberação de R$ 90 milhões, 
que serão distribuídos entre 247 hospitais do Estado, entre eles, o de Feliz, que receberá R$ 120 
mil. Lamentou que o Município não tenha encaminhado projeto às emendas destinados pelo 
deputado Marcel Van Hatten, o qual anualmente sempre enviou recursos ao Município. Mostrou, 
também, descontentamento com a rejeição do seu Requerimento de esclarecimentos sobre a obra 
de asfaltamento no Bananal, na última sessão, visto que na quinta-feira a imprensa local divulgou 
matéria na qual o Poder Executivo afirma justamente o contrário do que lhe foi dito naquela sessão 
por seus colegas, indagando se não há uma conexão entre os vereadores da situação e o Poder 
Executivo. O vereador Ronie André Simon se posicionou favorável aos reclames do colega Everton 
e lamentou a rejeição do Requerimento, visto que vai contra os princípios da democracia. Disse que 
o fato de a imprensa receber antes os esclarecimentos é ainda mais frustrante. O vereador Valdecir 
Kronitzky enalteceu o trabalho que tem sido feito pela secretaria de Obras, principalmente na 
limpeza das margens da RS 452, que em outros mandatos ele cobrava e não era atendido. 
Pontuou que quase todos os pedidos dos vereadores estão sendo atendidos, que seja de situação 
ou oposição. Sobre a polêmica do Bananal, disse que foi se informar e que a obra realmente deve 
mudar de localização em com um trajeto muito maios com quase o dobro da metragem. O vereador 
Henrique Petry Rauber comentou sobre a sua Indicação que trata da realização de campanhas de 
doações junto a vacinação contra a Covid. Disse, ainda, que acredita que a secretaria da Saúde 
tem trabalhado fortemente para imunizar o máximo de pessoas possíveis dentro do que há de 
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vacinas e reforçou que não há nenhuma dose parada para aplicação futura. Enalteceu também a 
agilidade no recadastramento dos leitos de Covid do Hospital Schlatter, passando de 6 para 20, e 
que permitiram com que o Município pudesse receber um valor a mais nas doações oriundas dos 
poderes estaduais. O vereador Antônio Winter reforçou esclarecimentos quanto as suas colocações 
realizadas em outra oportunidade sobre o asfalto da localidade de Bananal. Elogiou a forma com 
que estão sendo feito o processo de vacinação e atendimento da comunidade, bem como teceu 
elogios a comunidade, visto que os números de contágios diminuíram cerca de 85% na cidade. O 
senhor Presidente, Pedro Vitor Martini, teceu comentário contra as fake News e a necessidade de 
se buscar as fontes, pois trazem perca de tempo e problemas, como ocorreu com uma tabela de 
vacinação divulgada pelo colega Everton Kremer, onde a secretaria de saúde teve que responder 
inúmeros questionamentos, visto que os prazos e números não condiziam com a realidade. Falou 
também sobre as inúmeras reclamações frente aos serviços que estão sendo prestados pela 
CORSAN. Também esclareceu os critérios e valores destinados aos municípios para utilização no 
combate ao Covid-19, pedindo que os representantes também se mobilizem na busca por mais 
valores. Sobre o asfaltamento do Bananal se colocou favorável a mudança, pois irá beneficiar muito 
mais pessoas e comunidades, embora não tenha informações se realmente esta mudança de 
localização da obra acontecerá. A vereadora Joseane Hahn lamentou o fato ocorrido na cidade 
vizinha de Bom Princípio, onde uma adolescente foi assassinada, no último dia. Apelou para que 
uma lei de sua autoria, no mandato anterior, tenha atenção, pois trata da importância do combate a 
violência contra a mulher. O vereador Claudio Rodrigo Vieira reforçou a posicionamento do senhor 
Presidente, quanto às criticas aos serviços prestados pela CORSAN. Pediu desculpas por ter 
votado contra o requerimento do colega Everton Kremer e pediu que os colegas repensem os 
posicionamentos, liberando-se das rusgas ideológicas. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o 
Senhor Presidente solicitou aos líderes a possibilidade de discussão e votação em regime de 
urgência dos projetos, conforme solicitação do Poder Executivo. Com a aprovação da tramitação 
em urgências, o senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das 
seguintes proposições: Projeto de lei nº 032/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 1 
(um) Instrutor Educativo, em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências”. 

O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator Antônio Winter. Após 1ª e 2ª 
discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 
033/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 3 (três) Agentes de Combate a Endemias - 

ACE em razão de excepcional interesse público e dá outras providências.” 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 
034/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a estabelecer horário diferenciado de trabalho, 

intitulado turno único”. 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 2ª discussão, e após, o mesmo foi 
colocado em votação, sendo aprovado por todos. Esgotada a pauta, passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde a vereadora Tiela Rockembach Zimmer relatou a sua tristeza pelo assassinato 
ocorrido no último domingo em Bom Princípio, visto que a vitima era sua aluna. E reforçou a 
necessidade de trabalhar na disseminação de informações e realização de ações que busquem 
acabar com estes crimes, cobrando também a colaboração de pais e mães no reforça a educação 
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de meninos e meninas. O vereador Antônio Winter falou do curso feito por ele e colegas que visa a 
melhoria dos trabalhos como vereador e repassou aos cidadãos também a incumbência de 
trabalharem na fiscalização das entidades públicas. Expôs que deverá encaminhar um projeto de lei 
nas próximas sessões visando a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED. Pontuou, 
ainda, que os vereadores estão colaborando com o repasse de valores para a construção de um 
espaço com areia para a diversão de crianças, junto ao Parque Municipal. O vereador Valdecir 
Kronitzky voltou a agradecer a administração pelos trabalhos que estão sendo feitos. O vereador 
Ronie André Simon concordou com as palavras do colega Valdecir, mas pontuou que a antiga 
administração deixou tudo em dia, organizada, para que a atual pudesse começar os trabalhos sem 
perda de tempo. Sobre o trabalho da CORSAN elogiou o atendimento que recebeu quando 
necessário, contudo, o que prejudica são as sublocações, pois as empresas contratadas realizam 
trabalhos de baixa qualidade, que respingam na estatal. O vereador Henrique Petry Rauber 
parabenizou a secretaria de Saúde e seus comandados pelo belo trabalho que está sendo 
realizado na vacinação da comunidade. Pediu que a comunidade siga se cuidando e respeitando os 
protocolos de distanciamento. O vereador Everton Kremer falou sobre o projeto que mostra o 
trabalho de valorização a arquitetura e cultura felizense, que através documentário “Eu Gosto De 
Coisa Velha” levou um pouco da história do Município para o conhecimento de muitas pessoas, 
através de transmissão pelas redes sociais. Informou que a administração municipal está 
adequando o convênio com a Cooperativa Piá para a inseminação do gado leiteiro devendo ser 
retomada em breve. Divulgou a campanha que está sendo realizada pela Acisfe, visando valorizar o 
comércio local, com sorteio de vales-compras, e possibilitando bônus para receber desconto em 
impostos e taxas do Município. O vereador Claudio Rodrigo Vieira disse que refletiu sobre os 
trabalhos dos vereadores desde o início dos trabalhos, sendo que em alguns casos o clima 
esquentou. Na reflexão, pontuou fatos e tratou de frisar que a administração municipal não 
compactuou com a rejeição do requerimento, pois ela pretende trabalhar com a união de esforços, 
sem diferenciar oposição ou situação. A vereadora Joseane Hahn disse ficar muito feliz com as 
palavras do colega Cláudio, visto que desde o outro mandato ela tem buscado trabalhar desta 
forma, com atendimento a todos de maneira igual. Pediu atenção aos professores e servidores da 
educação para que se priorizem a vacinação destes, vistos que estão bastante expostos na 
execução dos seus trabalhos. 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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