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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos vinte e oito 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, 
Jair Roberto Sehnem, Junior Freiberger, Marcelo Antônio Muller, Marcelo Antônio Muller e Valdecir 
Kronitzky.  Esteve ausente o vereador Leonardo Mayrer 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 36ª Sessão Ordinária realizada no dia 21 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 DOS VEREADORES: Pedido de Providências 35/2020, de autoria da vereadora 
Joseane Hahn. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: 
onde o vereador Rafael Auler agradeceu a comunidade pelos votos que lhe conferiram o mandato o 
qual encerra no dia de hoje. Expôs que muito aprendeu e seguirá como fiscal, desta vez como 
cidadão. O vereador Jorge Zimmer trouxe um apanhado de seu trabalho ao longo dos três 
mandatos que muitos benefícios trouxeram para a cidade de Feliz. Desejou boa sorte aos que 
eleitos foram e disse que torcerá pelo sucesso de todos os que foram escolhidos para gerir o 
Município a partir de 2021. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de 
Providências 35/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado 
em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 122/2020, que "Dispõe sobre o 
Processo Administrativo Especial no âmbito da Administração Pública Municipal de Feliz", 
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 125/2020, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Repasse para concessão de 
subvenção econômica ao Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua de Feliz e dá outras providências”, 

tendo como relator o vereador Rafael Auler e parecer favorável da Comissão. Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde Junior Freiberger teceu agradecimentos a população pelo mandato conferido. 
Desejou um Feliz Ano Novo a toda a comunidade, bem como desejou que todos mantenham-se 
amigos e parceiros nos próximos anos. O vereador Valdecir Kronitzky também falou em tom de 
agradecimento e desejou àqueles que não conseguiram a reeleição muito sucesso em seus 
caminhos, para que todos sigam trabalhando pelo bem comum e pela cidade de Feliz. Desejou um 
ótimo ano novo e muitas realizações a todos em 2021. A vereadora Joseane Hahn agradeceu a 
oportunidade de continuar a poder representar a comunidade no próximo mandato. Pediu aos 
colegas que deixam a Casa para que se mantenham ativos na comunidade e na Câmara. Disse 
que seguirá representando a toda a comunidade, como fez ao longo dos últimos quatro anos. 
Agradeceu a disponibilidade dos servidores da Casa, sempre que preciso. E, por fim, desejou muita 
sorte e sabedoria aos que assumem o Poder Executivo de Feliz. O senhor Presidente Luiz Egon 
Kremer, relembrou toda a sua trajetória politica que se encerra na data de hoje. Pontuou que os 
três mandatos foram uma verdadeira faculdade de vida, reforçando que somente nos dois últimos 
anos de mandato teve a oportunidade de ocupar o cargo de presidente da Câmara de Vereadores 
de Feliz, precisando, por incrível que pareça, da oposição para conseguir a reeleição. Destacou que 
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neste segundo mandato, teve o cuidado de escolher uma mulher para ser sua vice-presidente, o 
que pode fazer com que um fato histórico se registrasse em nossa cidade, quando pela primeira 
vez, uma mulher assumiu a Presidência da Casa Legislativa. Enalteceu que seu filho estará na 
Câmara em 2021 e seguirá representando o homem do campo, algo que ele considera primordial 
nos dias atuais, esperando que ele realize um grande trabalho junto aos colegas que assumirão no 
dia 1º. Desejou um ótimo Ano Novo a todos e se colocou a disposição do colega Junior Freiberger 
que assume o cargo de Prefeito. 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 por todos os vereadores presentes. 
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