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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA 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: Cláudio Rodrigo Vieira, Joseane Hahn, Everton Kremer, Antônio 
Winter, Valdecir Kronitzky, Ronie André Simon; e, de maneira remota, a vereadora Tiela Rochemback 
Zimmer. 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 29ª Sessão Ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2021. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 
116, que encaminha o projeto de lei 111/2021; Mensagem nº 122; Mensagem nº 123; Mensagem nº 126, 
que encaminha o projeto de Lei 113/2021; Mensagem nº 127, que encaminha o projeto de Lei 113/2021; 
 Mensagem nº 128, que encaminha o projeto de Lei 115/2021; e Mensagem nº 129, que encaminha o 
projeto de Lei 116/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Projeto de Lei 
114/2021, de autoria da vereadora Joseane Hahn; Indicação 59/2021, de autoria do vereador Everton 
Kremer; Indicação 60/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 61/2021, de autoria do 
vereador Pedro Vitor Martini; e Requerimento 27/2021, de autoria do vereador Antônio Winter.  
Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde fizeram o uso 
da palavra os vereadores Joseane Hahn, Antônio Winter, Everton Kremer, Ronie André Simon, Valdecir 
Kronitzky e Cláudio Rodrigo Vieira. 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 112 e 115/2021, o qual foi aceito por todos. Em seguida, solicitou 
ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Projeto de lei nº 112/2021, 
que “Institui o Calendário de Eventos do Município de Feliz para o último trimestre de 2021 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 
115/2021, que "Autoriza a concessão de patrocínio à Associação Antigos Feliz e dá outras 
providências." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela 
Rockembach Zimmer. 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 
Emenda à Lei Orgânica nº 010/2021. O Projeto de Emenda obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach Zimmer. Após as manifestações da relatora, foi 
colocado em votação de 2º turno e aprovada por unanimidade. Emenda Redacional e Aditiva ao 
Projeto 106/2021, de autoria do vereador Everton Kremer. Em conformidade com todos os vereadores, 
passou-se a discussão e votação em destaque de cada uma das emendas propostas. Após ser levada a 
discussão e devido as dúvidas levantadas pelos edis, a vereadora Tiela Rockembach Zimmer solicitou 
vistas a avaliação das emendas e, consequentemente do Projeto. Projeto de lei nº 107/2021, que 
"Altera a Lei Municipal nº 2.514, de 10 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a Política do Meio 
Ambiente do Município de Feliz 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 108/2021, que “Autoriza a abertura 
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) na Lei 
Orçamentária Anual – LOA de 2021 e dá outras providências.” O Projeto obteve parecer favorável 
da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach Zimmer. O projeto foi levado a 1ª 
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discussão, ficando na pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. Projeto de lei nº 109/2021, que 
"Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, e a conceder auxílio financeiro para profissionais 
da cultura." 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 na próxima sessão. 
Projeto de lei nº 111/2021, que "Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício 
de atividade econômica no Município de Feliz, e dá outras providências." O Projeto obteve parecer 
favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora Tiela Rockembach Zimmer. O projeto foi 
levado a 1ª discussão, ficando na pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. Esgotada a pauta, e 
com a sessão tendo atingido o seu tempo máximo regimental de três horas, 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  


