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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZOITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta 

minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a 

SEGUNDA sessão extraordinária 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.  A seguir, no 

espaço do PEQUENO EXPEDIENTE, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura das 

seguintes mensagens do Poder Executivo: Mensagem nº 06 que encaminha os Projeto de Lei nº 

05, 06, 07, 08/2021; Mensagem nº 07 que encaminha os Projeto de Lei nº 10/2021; Mensagem 

nº 08 que encaminha os Projeto de Lei nº 09/2021; Mensagem nº 09; Mensagem nº 10. Em 

seguida, conforme prescrição constitucional, antes da apreciação da pauta de convocação, o 

Senhor Presidente colocou em discussão o interesse público relevante para a convocação, que 

foi aprovado por todos. A seguir, passamos a ORDEM DO DIA. O senhor Presidente solicitou ao 

secretário que procedesse à leitura das proposições: Projeto de lei nº 005/2021, que 

"Estabelece nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Feliz e dá 

outras providências." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o 

vereador Antônio Winter. Após breve discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo 

aprovado por todos. Projeto de lei nº 006/2021, que "Cria e extingue cargos do Quadro Geral 

das funções de Direção, Chefia e Assessoramento (DCA) e dos Cargos em Comissão (CC) 

e altera redação da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, e dá outras 

providências". O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a 

vereadora Tiela Rochemback Zimmer. No espaço da discussão, a vereadora Tiela Rochemback 

Zimmer expôs que não se sentia à vontade para votar o projeto devido a celeridade que foi dada 

ao mesmo, sendo que, na opinião da vereadora, não houve tempo suficiente para um estudo 

embasado da matéria e que, devido a isso, iria se abster dotação. O Projeto mesmo foi colocado 

em votação, sendo aprovado por todos, com exceção da vereadora Tiela Rochemback Zimmer 

que se absteve. Projeto de lei nº 007/2021, que "Altera a Lei Municipal nº 3.605, de 

18.09.2019, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e dá 

outras providências." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a 

vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo 

aprovado por todos. Projeto de lei nº 008/2021, que "Autoriza a abertura de Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 1.006.627,42 (um milhão, seis mil, seiscentos e vinte e 

sete reais e quarenta e dois centavos), na Lei Orçamentária Anual - LOA de 2021." Projeto 

de lei nº 008/2021”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o 

vereador Antônio Winter. Após breve discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo 

aprovado por todos. Projeto de lei nº 009/2021, que “Autoriza a contratação temporária de 

servidores em razão de excepcional interesse público, e altera a Lei Municipal nº 3.791, de 
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19 de janeiro de 2021, e dá outras providências”. O Projeto obteve parecer favorável da 

Comissão, tendo como relatora a vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, o mesmo foi 

colocado em votação, sendo aprovado por todos. Projeto de lei nº 010/2021, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Município de Bom Princípio e dá outras 

providências”. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a 

vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, o mesmo foi colocado em votação, sendo 

aprovado por todos. Encerrada a pauta, 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  


