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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a Trigésima Primeira Sessão Ordinária da 
15ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Joseane Hahn, Leonardo Mayrer, 
Roberto Munchen, Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger, Rafael Auler e Marcelo Antônio Muller. 
Invocando a proteção de Deus, o Presidente Luiz Egon Kremer declarou abertos os trabalhos da 
presente Sessão. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 30ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 26 de outubro de 2020. Posta a ata em discussão não houve manifestações. Posta a Ata em 
votação foi aprovada por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 115; Mensagem nº 116, que 
encaminha o Projeto de Lei 108/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Indicação 32/2020, de 
autoria do vereador Jair Roberto Sehnem; Projeto de Resolução 02/2020, de autoria da Mesa 
Diretora. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde a 
vereadora Joseane Hahn utilizou o espaço para ampliar a solicitação do colega Jair Roberto 
Sehnem e pedir que o Executivo Municipal batalhe pela retomada do transporte público, que não 
está mais atendendo as localidades de Escadinhas, Bananal e São Roque, o que tem prejudicado 
os moradores das localidades do Interior, que não conseguem se deslocar para o Centro da cidade, 
o que complica a viabilidade de ocuparem vagas de empregos a eles destinadas. Passamos então 
para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a 
leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 32/2020, de autoria do vereador Jair 
Roberto Sehnem. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei 105/2020, que "Altera a Lei Municipal n.º 3.052, de 29 de junho de 2015, que 
dispõe sobre a política de desenvolvimento territorial local e institui o Plano Diretor 
Participativo do Município de Feliz, nos termos dos artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei Federal nº 
10.257/2001”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão, 
visando sua aprovação, acrescida de Emenda Supressiva. Após breve discussão, foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 02/2020, que “Altera data da 32ª 
Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores”, de autoria da Mesa Diretora. No espaço das 
discussões mão houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Prestação de Contas do Poder Executivo do Exercício de 2018, encaminhados pelo Tribunal de 
Contas do Estado, tendo como relator o vereador Junior Freiberger. No espaço das discussões, o 
relator explicou que há apontes mínimos, com parecer amplamente favorável do TCE, o que faz 
com que os vereadores tenham tranquilidade para votar favoravelmente pela aprovação dos 
mesmos. Leu, ainda, a Lei Orgânica Municipal, no ponto que tange a fiscalização e aprovação das 
Prestações de Contas, enaltecendo o conhecimento técnico aplicado pelo TCE, na fiscalização das 
atividades. Contudo, reiterou a necessidade de os vereadores estarem sempre alertas e 
fiscalizarem anualmente as aplicações dos recursos e caso haja irregularidades as mesmas devem 
ser encaminhas ao TCE para que as providências cabíveis. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Rafael Auler solicitou 
que sejam reabertas as portas da Câmara para a presença do público, algo que está proibido 
desde o início da pandemia. O Presidente da Casa, de pronto, informou que a questão das 
restrições das bandeiras, através do decreto do Governo do Estado. O vereador Junior Freiberger 
desejou boa sorte a todos àqueles que colocaram seus nomes a disposição para a eleições 
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municipais que ocorrem no próximo domingo e enalteceu a “festa da democracia”, solicitando a 
todos que trabalham com consciência até o último dia e que após o período eleitoral, todos se 
unam em prol de Feliz. O senhor Presidente fez coro as palavras do colega e relembrou que 
embora a defesa das cores partidárias, após o pleito todos são amigos e responsáveis pelo 
crescimento e desenvolvimento do Município 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 Luiz Egon Kremer 
 
 
   Secretário Vereador Jorge Zimmer  


