
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
No décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte um, às dezenove horas, na Câmara de 
Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA TERCEIRA 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, Everton 
Kremer, Antônio Winter, Valdecir Kronitzky, Ronie André Simon; e, de maneira remota, as 
vereadoras Joseane Hahn e 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 32ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 13 de outubro de 2021. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 139, Mensagem nº 140, que 
encaminha o projeto de lei 124/2021; e Mensagem nº 131, que encaminha o projeto de lei 
126/2021. EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Projeto de Lei 125/2021, de 
autoria do vereador Cláudio Rodrigo Vieira; Indicação 65/2021, de autoria do vereador Cláudio 
Rodrigo Vieira; Indicação 66/2021, de autoria do vereador Everton Kremer; Indicação 67/2021, de 
autoria do vereador Everton Kremer; Pedido de Providências 49/2021, de autoria do vereador 
Cláudio Rodrigo Vieira; e Pedido de Providências 50/2021, de autoria do vereador Cláudio Rodrigo 
Vieira. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde 
fizeram o uso da palavra os vereadores Tiela Rockembach Zimmer, Ronie André Simon, Everton 
Kremer, Cláudio Rodrigo Vieira e Pedro Vitor Martini. 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 124/2021, o qual foi aceito por todos. 
Em seguida, solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: 
Projeto de lei nº 124/2021, que "Altera a Lei Municipal nº 3.886, de 29 de setembro de 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 lei nº 117/2021, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2022." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relator o 
vereador Antônio Winter. Após as manifestações no espaço da 2ª Discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 120/2021, que "Autoriza o Poder 
Executivo a contratar dois Agentes de Manutenção Urbana, em razão de excepcional 
interesse público e dá outras providências." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, 
tendo como relator o vereador Antônio Winter. Após as manifestações no espaço da 2ª Discussão, 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 121/2021, que “Altera a 
Lei Municipal nº 3.822, de 07 de maio 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 relatora a vereadora Tiela Rockembach 
Zimmer. Após as manifestações no espaço da 2ª Discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Projeto de lei nº 122/2021, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., com a garantia da União e dá outras 
providências." O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo como relatora a vereadora 
Joseane Hahn. Após as manifestações no espaço da 2ª Discussão, foi colocado em votação e 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
 

Av. Coronel Marcos José de Leão nº. 50 – Centro – Feliz – RS – CEP: 95770-000 
Fone: (51) 36371485 E-mail: câmara@feliz.rs.gov.br 

aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 114/2021, que Institui a campanha de valorização 
da vida denominada “Setembro Amarelo” e o Dia Municipal De Prevenção ao Suicídio no 
Calendário Oficial do Município de Feliz. O Projeto obteve parecer favorável da Comissão, tendo 
como relator o vereador Cláudio Rodrigo Vieira. O projeto foi levado a 1ª discussão, ficando na 
pauta para a 2ª discussão na próxima sessão. Projeto de lei nº 123/2021, que "Institui 
Contribuição de Melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Júlio de Castilhos no 

Município de Feliz, 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 na próxima sessão. Projeto de lei nº 125/2021, que “Institui o Banco de 
Ideias Legislativas no Município de Feliz”.  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. Indicação 65/2021, de autoria do vereador Cláudio 
Rodrigo Vieira. No momento da discussão, o autor solicitou a retirado do mesmo para adequação 
do texto e encaminhamento correto da proposição. Pedido de Providências 49/2021, de autoria do 
vereador Cláudio Rodrigo Vieira. Após a discussão, foi levado a votação e aprovado por 
unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente abriu espaço para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde os vereadores Joseane Hahn, Antônio Winter, Ronie André Simon, Henrique 
Petry Rauber, Everton Kremer, Valdecir Kronitzky e Pedro Vitor Martini fizeram uso do espaço. 
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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