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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E UM DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No vigésimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara 
de Vereadores de Feliz, realizou-se a DÉCIMA 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, Francisco Adelar Reichert, Antônio Winter, Valdecir Kronitzky e Ronie André 
Simon. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Pedro Vitor Martini declarou abertos os 
trabalhos da presente Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a LEITURA DA 
SEGUINTE ATA: Ata da 17ª Sessão Ordinária realizada no dia 14 de junho de 2021. Após, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE 
INTERNO: Mensagem nº 72; Mensagem nº 74, que encaminha o Projeto de Lei 62/2021; 
Mensagem nº 76, que encaminha o Projeto de Lei 64/2021; Mensagem nº 77, que encaminha o 
Projeto de Lei 65/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Pedido de 
Providências 31/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 38/2021, de autoria do 
vereador Antônio Winter; Indicação 40/2021, de autoria do vereador Henrique Petry Rauber; 
Requerimento 16/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Requerimento 17/2021, de autoria 
do vereador Everton Kremer; Requerimento 18/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; 
Requerimento 19/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Emenda Redacional e Aditiva ao 
Projeto de Lei 54/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. DEMAIS EXPEDIENTES: Ofício da 
Radio Felizcidade. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE 
EXPEDIENTE: o vereador Antônio Winter informou que o deputado Mauricio Dziedrick destinou 
verba para a saúde do Município, em visita realizada por ele e o prefeito municipal na última 
semana. Explanou também sobre a confecção de Carteira de Identidade que demoram muito no 
Município, explicando o encaminhamento de Indicação para que o Município e o Instituto Geral de 
Perícias verifiquem a possibilidade de realizarem uma parceria para o encaminhamento online dos 
materiais, diminuindo o tempo para confecção dos documentos. O vereador Everton Kremer 
parabenizou a todos que se mobilizaram junto a Campanha de Doação de Sangue que está sendo 
promovida pelo Município, cujo todas as vagas foram confirmadas em apenas um dia. Sublinhou 
que está encaminhando também ao Executivo um pedido para que seja realizada a sinalização 
horizontal da Estrada Júlio de Castilhos, visto que há grande trafego no local e no inverno os 
nevoeiros prejudicam em muito a visibilidade. O vereador Ronie André Simon destacou os 
problemas constantes registrados no Bairro Vila Rica com as constantes quedas de energia. 
Pontuou que os vereadores estão correndo atrás, entrando em contato com a RGE para que 
soluções ocorram. O vereador falou ainda, das festas juninas, que mais uma vez não poderão ser 
realizadas em nossa comunidade. Pontuou que estas festas eram importantes fontes de recursos 
para as escolas, que através dos CPM’s podiam realizar alguns tipos de consertos e manutenções 
junto aos educandários. Pediu para que o Poder Executivo dê uma atenção para este fato neste 
período e se for possível destine verbas para suplantar estes problemas. O vereador Henrique 
Petry Rauber destacou o caderno do jornal Primeira Hora, onde foram pontuados os maiores 
geradores de renda do setor primário do Município, apartando a avicultura, que é importante fonte 
de retorno aos cofres municipais, onde dos 20 maiores geradores de retornos aos cofres 
municipais, 13 são do setor avícola. Comentou, ainda, que está realizando reuniões visando 
melhorias na disponibilização de estacionamentos na área central do Município. Explicou que 
estará formulando um projeto de lei após a coleta de sugestões de diversas entidades municipais. 
Destacou também que segue a campanha de recolhimento de alimentos junto as vacinações que 
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estão acontecendo em função da COVID-19, conclamando a todos para seguiram ajudando. Disse 
ainda que está apresentando Indicação para que o Município tenho um calendário anual de coletas 
de doações de sangue na própria cidade, através da vinda de unidade móvel do Hemocentro e do 
Banco de Sangue. Por fim, disse estar muito triste com o andamento da CPI realizada pelo Senado 
Federal, que tem tido um andamento muito aquém do que a população quer e precisa. O vereador 
Presidente Pedro Vitor Martini destacou a questão da avicultura e todo o retorno que dá aos cofres 
do Município. Disse que já apresentou ao Poder Executivo a possibilidade de concessão de 
incentivos a todos os produtores rurais do Município, talvez não nos mesmos percentuais, mas que 
fomentem a emissão de notas fiscais com valores reais, evitando a ação de atravessadores e 
divergências de valores reais e o que está exposto em notas fiscais. Encerrado o Grande 
Expediente, foi iniciada a ORDEM DO DIA, na qual o Senhor Presidente solicitou aos líderes 
partidários a possibilidade de discussão e votação em regime de urgência do projeto de lei 64 e 
65/2021, o qual foi aceito por todos. Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Projeto de lei nº 064/2021, que “Altera as Leis Municipais nº 

3.791, de 19 de janeiro de 2021, e nº 3.792, de 27 de janeiro de 2021, e dá outras providências.” O 
Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. Em 
face a ausência de previsão regimental, foram consultados os líderes de partidos sobre a 
possibilidade de realização de 1ª e 2ª discussão e votação nesta sessão, o que foi acatado.  Após a 
1ª e a 2ª discussão foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 065/2021, 
que “Altera a Lei Municipal nº 3.835, de 08 de junho de 2021, que autoriza a contratação 
temporária de servidores em razão de excepcional interesse público, e dá outras providências.” 

O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o vereador Antônio Winter. 
Em face a ausência de previsão regimental, foram consultados os líderes de partidos sobre a 
possibilidade de realização de 1ª e 2ª discussão e votação nesta sessão, o que foi acatado.  Após a 
1ª e a 2ª discussão foi levado a votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 053/2021, 
que "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.809, de 30 de junho de 2005, e dá outras 
providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora 
Tiela Rockembach Zimmer. O projeto foi levado a 2ª discussão, onde não houve manifestações. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 054/2021, que “Institui o 
Hino Oficial do Município de Feliz e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn, com a inclusão de 
EMENDAS REDACIONAL e ADITIVA, apresentadas pelo vereador Everton Kremer. Após as 
manifestações no espaço da 2ª Discussão, foi colocado em votação com as emendas e aprovado 
por unanimidade. Projeto de lei Substitutivo nº 057/2021, que "Autoriza o Poder Executivo a 
contratar 01 (um) Professor 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. O projeto foi levado a 2ª discussão, onde não houve manifestações. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 056/2021, que "Altera a Lei 
Municipal nº 3.549, de 23 de abril de 2019, que cria o Plano de Gratificações de Função do 
Município de Feliz/RS e a Gratificação por Desempenho de Atividade 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, ficando na pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. 
Projeto de lei nº 062/2021, que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
101.920,00 (cento e um mil, novecentos e vinte reais) na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021, e 

dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o 
vereador Antônio Winter. O projeto foi levado a 1ª discussão, ficando na pauta para a 2ª discussão 
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na próxima sessão. Requerimentos 16, 17, 18 e 19/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. 
Após discussão, foram levados a votação e aprovados por unanimidade. Indicação 38/2021 e 
Requerimento 20/2021, de autoria do vereador Antônio Winter. Após discussão, foi levado a 
votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a vereadora Joseane Hahn destacou que o Poder Executivo 
está realizando uma campanha junto a comunidade para a elaboração do Plano Plurianual dos 
próximos quatro anos, detalhando como é o funcionamento do processo, que será realizado de 
maneira presencial e virtual. O vereador Everton Kremer destacou as eleições da Cooperativa Piá 
que se realizarão no próximo dia 24 de junho, apresentando dados e informações sobre a empresa 
e sua atuação no Município e explicou a forma de votação, sublinhando os candidatos que estarão 
concorrendo. O vereador Antônio Winter destacou a quadra de areia construída para a utilização de 
crianças junto ao Parque Municipal, que foi custeada por vereadores, prefeito e vice-prefeito, já está 
à disposição da comunidade. Pediu para o Município encontre alguma forma de destacar os 
deputados que estão se empenhando e encaminhando recursos para a cidade, pois estes fazem 
algo de grande valia para toda a comunidade. Pontou também que esteve participando do evento 
de troca de comando do Brigada Militar, em Montenegro, e desejou boa sorte aos brigadianos que 
assumem os cargos representativos. O vereador Ronie André Simon comentou que esteve no 
Roncador no último final de semana e reforçou o pedido efetuado pelo colega Everton Kremer 
referente a manutenção e roçada da quadra coberta da localidade, pedindo um olhar com carrinho 
àquele local. Comentou também sobre as dificuldades de devolução de bons serviços por parte do 
Governo, como no caso da confecção de Carteiras de Identidade. Aliou a isso, a passagem de 
serviços como energia elétrica, pedagiamento de estradas e uma série de outros deveres que estão 
sendo repassados à iniciativa privada, questionando o porquê da série de impostos, visto que não 
são aplicados onde realmente importa e é necessário. O vereador Francisco Adelar Reichert 
agradeceu ao colega de partido Cláudio Rodrigo Vieira pela abertura de espaço na casa pelo 
período de um mês. Espera ter contribuído com o Município neste breve período e pediu que os 
colegas sigam trabalhando com a união demonstrada pelo bem da cidade de Feliz. 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  


