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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No décimo segundo 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 NONA 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 8ª Sessão Ordinária realizada no dia 05 de abril 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 APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedidos de 
Providências 16/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 16/2021, de autoria do 
vereador Tiela Rockembach Zimmer; Indicação 17/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; 
Indicação 18/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; e Requerimento 08/2021, de autoria da 
vereadora Joseane Hahn. DEMAIS EXPEDIENTES: Abaixo-assinado dos Moradores das 
localidades de Bananal, Canto Chuchu e Canto Port; E-mail do Sindicato dos Bancários do Vale do 
Caí; e E-mail da Secretária Municipal de Saúde. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos 
para o GRANDE EXPEDIENTE: onde a vereadora Tiela Rockembach Zimmer comentou sobre a 
sua indicação apresentada por ela que trata da criação de um Conselho Municipal da Causa 
Animal. O vereador Antônio Winter enalteceu o abaixo-assinado encaminhado pela comunidade do 
Bananal, mostrando ser válida a ideia por ele trazida a duas sessões anteriores. O vereador 
Everton Kremer comentou sobre as explicações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde 
sobre os números da vacinação contra o Covid-19, parabenizando a todos que estão trabalhando 
fortemente na imunização e que agora irão abrir uma nova frente que é a vacinação contra a gripe. 
Pediu para que os grupos da saúde se engajem para tomar a segunda dose da vacina, visto que há 
uma grande defasagem de vacinados devido ao não comparecimento destes. Comentou sobre a 
obra do Bananal, que vai mudar de local, atendendo uma indicação feita por ele no mês de março. 
Contudo, pediu para que não se esqueça o local estudado inicialmente, pois o mesmo merece 
atenção. Parabenizou a secretário de Obras, pelo atendimento de demandas feitas por ele. Por fim, 
teceu comentário sobre a sua solicitação de melhorias no acesso à Creche do Bom Fim. O 
vereador Valdecir Kronitzky mostrou-se muito contente com o posicionamento do colega Everton, 
que parabenizou o trabalho do Secretário de Obras do Munícipio. O vereador Claudio Rodrigo 
Vieira agradeceu o trabalho de limpeza que está sendo feito na Rua Conego João Becker, 
possibilitando que a comunidade possa acessar o bairro do Vale do Hermes de maneira mais 
segura. Sobre a mudança da obra do Bananal, trouxe esclarecimentos aos quais estão atrelados à 
Lei Municipal aprovada para a autorização para liberação do crédito para a obra, bem como trouxe 
números de levantamentos realizados pela administração que mostram que a mudança traz 
benefícios a um numero ainda maior de pessoas. Pediu que os colegas tenham mais cuidado 
quando são trazidas notícias sem que haja a real comprovação, pois elas podem trazer grandes 
incômodos que por vezes são desnecessários. O vereador Ronie André Simon comentou que 
esteve no setor de Meio Ambiente para conversar sobre o açorreamento de parte do Rio Caí, na 
localidade do Canto do Rio, sendo que lhe foi informado que nas próximas semanas geólogos 
deverão visitar a área para tomada de providências. Acrescentou que também pediu cuidado com a 
erosão no Canto Dewes. Pontuou que esteve em contato com a RGE visando a pode de arvores e 
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limpeza do trecho sob a linha de transmissão de energia em direção ao Vale do Hermes, o que está 
sendo feito de maneira gradual pela empresa. Relembrou que no ano passado foi aprovado um 
pacotaço pelo Governo Estadual, no qual foi prometido o repasse de R$ 1 milhão para ser 
destinado a emendas e pediu que os colegas se aproximem destes representantes para verificar da 
possibilidade de reverter alguns valores para a saúde de Feliz. O vereador Presidente Pedro Vitor 
Martini expôs que já se colocou favorável a alteração de local da obra na última semana, o que não 
acaba com o projeto anterior, o que no futuro poderá ser executado pela administração municipal.  
Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor solicitou ao Senhor Secretário que procedesse 
a leitura das seguintes proposições: Requerimento 08/2021, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn. No espaço da discussão, a autora mencionou que fora procurada pelas agentes comunitárias 
de saúde para esclarecimentos referentes ao pagamento de piso salarial para estes servidores. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, passamos às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Antônio Zimmer comentou sobre a campanha de 
arrecadação de alimentos, agasalhos e cobertores que está sendo feita pela Intervales dos 
Consulados Colorados da região do Vale do Caí. As doações serão distribuídas junto as famílias 
necessitadas e carentes, registradas junto às Assistências Sociais dos Municípios. O vereador 
também prestou contas da campanha de arrecadação de valores realizada por ele para o combate 
a pandemia, onde foram comprados materiais para o Hospital Schlatter. O vereador Henrique Petry 
Rauber comentou que na última semana realizou um bate-papo com o grupo de escoteiros Phoenix 
que lhe trouxe muitas lembranças e recordações. Da mesma forma enalteceu o trabalho realizada 
pela Viralate, que cuida da causa animal na região do Vale do Caí, destacando que a entidade está 
com mais de 100 animais aguardando doação, com altos custos mensais, visto que são 
necessários mais de 500kg mensais de ração. Pediu a quem puder que auxilie para que a ONG 
possa continuar prestando este importante trabalho. O vereador Cláudio Rodrigo Vieira trouxe aos 
colegas a campanha de doações financeiras que está sendo realizada em prol da menina Kauanny 
Lourdes Silveira Escobar. Voltou a enfatizar o trabalho que está sendo feito pela secretaria de 
Obras no atendimento aos pedidos da comunidade felizense. O vereador Everton Kremer comentou 
sobre a Indicação encaminhada por ele, que visa a inclusão de clubes e associações culturais para 
buscar a arrecadação de verbas junto ao Programa Nota Fiscal Gaúcha. O vereador comentou 
também a chegada aos 100 dias de trabalho dos atuais vereadores pontuando o trabalho que tem 
sido feito através de Indicações e Pedidos de Providência. Sobre a obra do Bananal pontuou que a 
administração municipal já divulgou de maneira oficial a troca do local. Apresentou que há valores 
com maiores nos valores orçados, mas espera que se consigam a diminuição do valor com a 
qualidade necessária. O vereador Presidente Pedro Vitor Martini comentou o Requerimento da 
colega Joseane e se posicionou favorável. Disse que esteve presencialmente acompanhando o 
trabalho da secretaria de Obras e agradeceu a divulgação realizada pelo colega Everton Kremer. 
Sobre a limpeza da Rua Conego João Becker expôs que uma demanda antiga da comunidade foi 
atendida de maneira paliativa. 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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