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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE FELIZ 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA - ANO DE 2018 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores, no exercício da competência que lhe confere o 

artigo 20, inciso III, “g” do Regimento Interno, apresenta o relatório de atividades desta Casa 

Legislativa no ano de 2018. 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

Um parlamento moderno não pode ser avaliado apenas pelo número de leis que produz. 

A instituição possui junto à sociedade uma missão muito mais complexa, que se desdobra em 

suas funções institucionais: legislar, fiscalizar e oferecer um espaço à manifestação do 

pensamento e da vontade de diversos segmentos sociais, visando transformar as diferenças em 

diálogos e este em soma de esforços para a construção do bem comum. 

 

Essas premissas fundamentaram as diretrizes da Mesa Diretora para os trabalhos desta 

Câmara de Vereadores ao longo de 2018, seja em Plenário, seja no âmbito das Comissões 

Permanente, seja nos eventos institucionais que esta Casa promoveu ou apoiou. 

 

2 – ATIVIDADE INSTITUCIONAL 

 

Neste relatório, a atividade institucional abrange o trabalho de elaboração legislativa, de 

fiscalização e controle externo, desenvolvido no âmbito do Plenário, Comissões Permanentes, 

atuação da Mesa Diretora no exercício de sua competência regimental, além das diversas ações 

que tiveram como objeto estimular o exercício da cidadania e fortalecer os mecanismos de 

participação da sociedade civil. 

 

Durante o segundo ano da 15ª Legislatura, em 40 sessões ordinárias e duas sessões 

extraordinárias e uma solene, tramitaram mais de 220 proposições, sendo 145 projetos de lei, 27 

Indicações, 34 Requerimentos e 19 Pedidos de Providências. 

 

Dentre as 40 sessões ordinárias, uma teve destaque especial, que foi a 38º reunião, 

realizada na comunidade de Escadinhas, e que deu início às Sessões Itinerantes, as quais 

pretende-se dar andamento nos próximos anos. As sessões itinerantes consistem em fazer com 

que toda a população possa ter acesso às sessões da Câmara Municipal e tenham a 

oportunidade de conhecer o trâmite de um parlamento, bem como conhecer o trabalho de cada 

vereador, além de democratizar os espaços públicos, abrindo a possibilidade da maior 

participação de todos os segmentos que compõem a comunidade local. Outro fator que 

engrandece esta ação foi a ampliação do tempo destinado à Tribuna Livre, possibilitando a sua 

utilização por até quatro oradores, representantes de instituições e/ou lideranças locais. 
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Cabe, então, destacar algumas dentre as inúmeras matérias de interesse da Sociedade 

Felizense aprovadas na Câmara, ao longo de 2018, pontuando-se várias extremamente 

relevantes, tais quais: 

 

▪ Projeto de Resolução que “Institui o Programa Câmara Itinerante no Município de 

Feliz/RS”, que deu início as atividades de levar as sessões ordinárias às comunidades, 

aproximando a Câmara de Vereadores do cidadão felizense; 

 

▪ Os Projetos de Lei que “Concede o Título Honorífico de Cidadão Benemérito 

Felizense e dá outras providências” e  que “Concede o Título Honorífico de 

Cidadão Felizense e dá outras providências”, no qual o Município prestou importante 

homenagem à Cesar Luiz Assmann e Lauro Weber, que se destacaram no 

desenvolvimento e crescimento do Município; 

 

▪ Projeto de Lei que “Autoriza a concessão de patrocínio à Associação de Voluntários 

Mais Feliz e dá outras providências”, na ordem de R$ 100 mil visando a realização da 

Festa das Amoras e Morangos, importante evento para a divulgação da agricultura, 

cultura e turismo do Município de Feliz; 

 

▪ Projeto de Lei que “Institui Programa de Incentivo à Expansão e Execução de Novos 

Empreendimentos Agropecuários, e dá outras providências”, criado com o intuito de 

repassar aos produtores em atividades 10% do retorno de ICMS gerado, anualmente; 

 

▪ Projeto de Lei que “Autoriza a Concessão de Uso de imóvel localizado no Parque 

Municipal de Feliz e dá outras providências”, autorizando a concessão de uso de 

imóvel, denominado “Casa da Amora, Morango e Chantilly”, localizado no Parque 

Municipal de Feliz, para a venda de bebidas e alimentos, o que a muito era reclamado 

pela comunidade; 

 

▪ Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir incentivos para 

a criação de estacionamentos em terrenos não edificados na área central do 

Município e dá outras providencias”, que visa ampliar as vagas de estacionamento na 

área central do Município, que são bastante escassas nos dias de expediente; 

 

▪ Projeto de Lei que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

341.250,00 (trezentos e quarenta e um mil e duzentos e cinquenta reais) na Lei 

Orçamentária Anual – LOA de 2018”, para a construção de cobertura da quadra 

Poliesportiva na localidade do Roncador, que trará qualidade às aulas de Educação 

Física e beneficiará a toda a comunidade; 

 

▪ Além de vários Projetos de Lei que “Consignam nomes de Ruas e Praças”;  

 

No decorrer do ano de 2018 as comissões permanentes desta Casa intensificaram seus 

trabalhos com a discussão no âmbito da competência legislativa e fiscalizadora da Câmara. 
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3 – ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO 

 

 Além de sua função legislativa, a Câmara exerce a função de assessoramento, que 

consiste em sugerir ao Poder Executivo medidas político-administrativas de interesse público, 

mediante encaminhamento de Indicações e Pedidos de Providências. 

 

Ao longo de 2018, 27 Indicações, 34 Requerimentos e 19 Pedidos de Providências foram 

apresentados, sendo amplamente discutidos e encaminhados às autoridades competentes. 

 

4 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A atividade administrativa se restringe a sua organização interna, à regulamentação de 

seu funcionamento e à estruturação de seus serviços auxiliares. 

 

Sob este aspecto é importante ressaltar que o cumprimento da Lei de responsabilidade 

Fiscal, que impõe sérias limitações aos administradores públicos, representou preocupação 

constante para a Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

Pela análise dos relatórios de gestão fiscal, verifica-se que o gasto da Casa com pessoal 

está abaixo do limite legal, fixado em 6% da receita líquida corrente, para o exercício de 2018, 

sendo gastos menos 1,5%, ou seja, menos ¼ do valor legal. 

 

O uso de tablets, implementado no ano de 2014, seguem resultando em economia aos 

cofres públicos, visto que o gasto com suprimentos de impressão e compra de folhas foi 

praticamente nulo neste ano de 2018. Com isso, esta Câmara está colaborando para a 

preservação dos recursos naturais, bem como de suprimentos e energia elétrica, visto que não 

há a necessidade de impressão de cópias. 

 

Importante se faz ressaltar a forma com que a Câmara de Vereadores se comunica com 

a comunidade, mantendo sua página de acesso pela rede mundial de computadores (internet) 

sempre atualizada, permitindo que a comunidade usufrua das informações, através das notícias, 

conheça a íntegra dos projetos, bem como possa acessar as gravações em áudio das sessões 

em qualquer lugar e a qualquer hora. Canais do Youtube e Facebook ampliam ainda mais esta 

transparência. 

 

Dentro da linha de manutenção das atividades administrativas que estreitam a relação 

entre cidadão e Câmara de Vereadores, no ano de 2018 se ratificou a parceria com a Radio Vale 

Feliz FM, a qual através do serviço de utilidade pública (gratuitamente), permite a inserção de 

spots de 30 segundos diários que, de forma resumida e didática, apresenta as principais notícias 

sobre o legislativo municipal, nos intervalos comerciais da programação da rádio. O alcance 

destas informações ultrapassa os limites do Município, permitindo que ou ouvintes tanto de Feliz 

como das cidades vizinhas estejam atualizados com relação às notícias desta Casa. 

 

Também foi mantida a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, através da 

realização da 4ª edição do Projeto Políticos do Futuro. O projeto tem como objetivo proporcionar 
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aos estudantes conhecer e vivenciar o funcionamento dos Poderes Executivo e Legislativo, 

através da participação em um dia de trabalho na Prefeitura Municipal. Além disso, quer 

oportunizar conhecimentos referentes aos princípios da democracia, ao exercício da cidadania e 

às vias de participação democrática e cidadã nos destinos do município. Nas escolas, os alunos 

buscam conhecimentos referentes aos Poderes Executivo e Legislativo da cidade. Após o 

estudo, os estudantes tiveram a possibilidade de se candidatarem para ser um ‘Político do 

Futuro’. O lançamento do Programa, que ocorreu junto ao Centro Cultural de Feliz em junho de 

2018, contou com a palestra do Presidente da Câmara, Junior Freiberger, o qual abordou 

assuntos relacionados a política e cidadania aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental das 

Escolas Municipais, Estaduais, APAE e Particulares do município, a quem se destina o projeto. A 

posse dos eleitos de cada escola ocorreu no dia 5 de novembro, com a entrega de certificados 

em sessão especial na Câmara de Vereadores. 

 

Além disso, houve uma preocupação com relação a conservação e manutenção da 

estrutura física da Câmara. Neste sentido, promovemos a reforma do piso e readequação dos 

espaços da Câmara, dando um melhor aspecto ao ambiente de trabalho da Casa, bem como 

tornando a estrutura mais funcional.  

 

Buscando se aproximar cada vez mais a comunidade felizense da Câmara de 

Vereadores de Feliz, permitindo que o cidadão tome conhecimento do dia a dia do trabalho 

legislativo, bem como possibilitar maior transparência, informação e participação da sociedade 

nos debates da cidade, a Presidência da Câmara de 2018 liderou várias ações inovadoras. 

 

A primeira delas foi a transmissão ao vivo das sessões através das redes sociais e da 

rede mundial de computadores. Assim, é possível a qualquer cidadão, indiferente do local em 

que se encontre, acompanhar as sessões através do Facebook, bem como assistir as sessões 

anteriores através do site da Câmara ou do canal do YouTube. A amplitude e o alcance que se 

conquistou com a implantação deste sistema se mostrou acertada, pois garante que a Câmara 

possa entrar nos lares e cotidiano dos cidadãos, aproximando assim cada vez mais a 

comunidade de seus representantes. 

 

Na sequência, através da Resolução n.º 2/2018, foi instituído o Programa Câmara 

Itinerante no Município de Feliz, sob o slogan “Indo longe para estar perto”. As Sessões 

Itinerantes nada mais são do que Sessões Ordinárias, as quais deixam apenas de acontecer na 

sede da Câmara de Vereadores, sede oficial do Poder Legislativo, e são levadas para as 

diversas comunidades do Município. As sessões itinerantes buscam o caminho inverso, onde os 

vereadores passam a viver mais próximos de quem representam e das suas necessidades. 

 

Com as sessões itinerantes é possível fazer com que toda a população possa ter acesso 

às sessões da Câmara Municipal e tenham a oportunidade de conhecer o trâmite de um 

parlamento. Igualmente, justifica-se a implantação deste projeto, pois conhecer o trabalho de 

cada vereador é uma forma de democratizar os espaços públicos, abrindo a possibilidade da 

maior participação de todos os segmentos que compõem a comunidade local. Ademais, a fim de 

facilitar as reivindicações dos moradores das localidades onde são realizadas as Sessões 

Itinerantes, o Programa ampliou o tempo destinado à Tribuna Livre, possibilitando a sua 
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utilização e manifestação de até 04 oradores, representantes de instituições ou lideranças locais, 

previamente inscritos. 

 

A estreia das sessões itinerantes aconteceu na localidade de Escadinhas, onde na 

sociedade local a comunidade pode participar, acompanhar, conhecer e aprender um pouco dos 

ritos do Poder Legislativo felizense. Ações como estas são consideradas como um grande passo 

no sentido de levar às sessões e os trabalhos dos vereadores a conhecimento da comunidade, 

oportunizando aos eleitores das áreas mais distantes do Centro da cidade a vivenciar uma 

sessão ordinária. 

 

A última inovação do ano que visa aproximar a população e o serviço público, bem como 

atender as demandas populares, ocorreu por conta do lançamento do aplicativo para 

smartphones ‘Somos + Feliz’. A ferramenta visa facilitar o acesso da população ao serviço 

público e agilizar a resolução de demandas e pedidos da comunidade. Depois de realizarem o 

download gratuito em seus celulares e realizarem um cadastro simples, os cidadãos podem 

fotografar a situação que necessita de encaminhamento, preencher uma descrição do problema 

e enviar para a Câmara. Podem ser indicados problemas como buracos de rua, desnível em 

calçadas, esgoto, lixo, direitos do consumidor, drogas, causa animal, saúde, agricultura, entre 

outras dezenas de itens. Depois de enviar as demandas pelo aplicativo, os dados ficam 

armazenados no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-sic), enquanto a 

Câmara faz os encaminhamentos para os órgãos responsáveis, mediante indicações, pedido de 

providencias, requerimentos, ofícios e demais documentos oficiais a fim de que sejam tomadas 

as providências para o cumprimento das demandas. Após algumas horas do envio da demanda 

pelo sistema, o usuário recebe por e-mail o número de protocolo para acompanhar a denúncia 

pelo aplicativo ou pelo site. 

 

Ainda, a Presidência da Câmara em 2018 tomou consciência de que existia a 

necessidade de organização dos documentos arquivados junto a esta Casa. O arquivo é a alma 

de qualquer empresa ou órgão público, pois nele estão todas as informações necessárias para 

sua sobrevivência. Os documentos e arquivos da Câmara necessitavam da implantação de 

controles e registros organizados, viabilizando o andamento de seus processos internos, 

evitando resultados desastrosos e, muitas vezes, irreversíveis, devido à desorganização 

documental. Diante destes fatos e visando a necessidade de um maior cuidado com o Arquivo 

de Documentos da Câmara, foi realizado um trabalho jamais executado junto ao Poder 

Legislativo local. O mesmo teve início com análise de toda a documentação existente na Casa 

Legislativa. Todos os documentos foram catalogados e separados de acordo com a previsão da 

Tabela de Temporalidade, instituída e criada e criada através da Resolução 04/2018. A 

Comissão formada por servidores do Munícipio, realizou também a seleção de materiais com 

possibilidade de descarte, atendendo os preceitos do CONARQ–Conselho Nacional de Arquivos. 

Todo o material descartado foi encaminhado a empresa especializada de reciclagem, após 

seguir-se os trâmites legais, com divulgação de editais e respeitando os prazos estabelecidos 

por leis especificas. 

 

Por fim, destaca-se a criação da Estrutura Administrativa, que se tornou mais latente 

justamente quando da execução dos trabalhos junto ao Arquivo de Documentos da Câmara. 
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Desta feita, a Mesa Diretora, ao estabelecer a nova estrutura administrativa, buscou deixar 

evidenciadas e registradas as funções inerentes a cada um dos setores que existiam de fato, 

mas, não de direito. Reforça-se, também, que existe um convênio firmado entre o Legislativo e o 

Executivo Municipal, onde alguns servidores desempenham funções legislativas, havendo, desta 

forma, a necessidade de regulamentação. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Durante o ano de 2018, a Câmara de Vereadores de Feliz realizou um trabalho 

imensamente produtivo, onde os vereadores trabalharam forte em um dos seus deveres, que é a 

fiscalização dos trabalhos do Poder Executivo, exercendo desta forma uma das prerrogativas 

mais importante do trabalho de vereador. 

 

Importante destacar que os trabalhos ocorreram de forma harmônica entre todos os 

integrantes desta Casa, consolidando os avanços conquistados ao longo dos últimos anos, 

aperfeiçoando cada vez mais esta instituição e atendendo aos anseios da sociedade. 

 

Por fim, temos que nos ater a participação da comunidade felizense que, de forma 

contínua, tem se feito presente às sessões, mostrando sua preocupação com o trabalho dos 

edis, em busca de terem suas expectativas correspondidas. 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR FREIBERGER 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE FELIZ 

EXERCÍCIO DE 2018 


