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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências 
da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a Trigésima Sexta 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 Marcelo Antônio Muller e Valdecir 
Kronitzky.  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 35ª Sessão Ordinária 
realizada no dia 14 de dezembro 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 134; Mensagem nº 
135, que encaminha o Projeto de Lei 123/2020; Mensagem nº 136, que encaminha o Projeto de Lei 
124/2020; e Mensagem nº 137, que encaminha o Projeto de Lei 125/2020. EXPEDIENTE DOS 
VEREADORES: Requerimento 32/2020, de autoria dos vereadores Leonardo Mayrer e Junior 
Freiberger. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: 
onde não houve manifestações. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 
32/2020, de autoria dos vereadores Junior Freiberger e Leonardo Mayrer. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 118/2020, que “Autoriza o 

Poder Executivo a estabelecer horário diferenciado de trabalho, intitulado turno único”, tendo 
como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 120/2020, que “Inclui 
dispositivo na Lei Municipal nº 1.946, de 12.09.2006, que autoriza o Município a proceder o 
reparcelamento de débitos relativos a prestações de mutuários das casas populares 
(COHAB) e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Leonardo Mayrer e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 123/2020, que "Ratifica a suspensão do prazo de validade dos 

concursos públicos municipais", tendo como relator o vereador Junior Freiberger e parecer 
favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 124/2020, que "Altera a Lei Municipal nº 3.658, de 26 de dezembro 
de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento e conceder 

subvenção social à Fundação Cultural de Feliz e dá outras providências", tendo como relator o 
vereador Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão. Após breve discussão, foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde a 
vereadora Joseane Hahn desejou a todos um Feliz Natal, renovando os votos de um ano melhor. 
Segundo a vereadora, embora não tenha sido um ano fácil, muito nos foi ensinado. O vereador 
Valdecir Kronitzky também teceu suas homenagens a importante data natalina que se aproxima. O 
vereador Rafael Auler, desejou boas festas a toda a comunidade, e pediu mais humanidade e 
humildade neste momento difícil que atravessamos. Solicitou reflexão e ênfase ao verdadeiro 
espirito natalino, que tem Cristo como ator principal e não o Papai Noel. O vereador Leonardo 
Mayrer desejou um bom e abençoado Natal a toda a comunidade. O Senhor Presidente encerrou a 
sessão desejando boas festas e pedindo que a população tome os cuidados necessários frente a 
pandemia. Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a proteção de Deus e declarou 
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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  


