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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FELIZ REALIZADA EM QUINZA DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às vinte horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a SÉTIMA sessão ordinária da 15ª 
Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Luiz Egon Kremer e Secretariada pelo 
Vereador Jorge Zimmer. Estiveram presentes, os Vereadores: Jair Roberto Sehnem, Joseane 
Hahn, Leonardo Mayrer, Marcelo Antônio Muller, Junior Freiberger, Valdecir Kronitzky e Rafael 
Auler. 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 6ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 8 de abril de 2019. 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 50, que encaminha projeto de lei 
nº 46/2019; Mensagem nº 51, que encaminha projeto de lei nº 47/2019; Mensagem nº 52, que 
encaminha projeto de lei nº 48/2019; Mensagem nº 53, que encaminha projeto de lei nº 49/2019; e 
Mensagem nº 54, que encaminha projeto de lei nº 50/2019. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, 
passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Junior Freiberger comentou sobre a 
possibilidade de deduções de valores nas declarações de imposto de renda, que poderão auxiliar 
entidades municipais, no total de até 6%, destacando que há a necessidade de realizar um grande 
trabalho de conscientização junto a população felizense, para que haja um aumento no contingente 
que sabe desta informação e consequentemente um maior retorno direto às entidades. Passamos 
então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse 
a leitura das seguintes proposições: EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Lei 146/2018, de 
autoria do vereador Junior Freiberger. Após breve explanação do autor, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 146/2018, que “Extingue e coloca em extinção cargos 

na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras providências”, tendo como relator o vereador 
Junior Freiberger e parecer favorável da Comissão COM A EMENDA MODIFICATIVA. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passamos às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, onde o vereador Leonardo Mayrer parabenizou o Festival do Chopp, que na sua 
opinião foi um dos melhores já realizados nos últimos anos. Destacou que espera um evento ainda 
maior no próximo ano e que a Comissão Organizadora e a Administração Municipal sentem em 
uma mesa e aparem as arrestas que ficaram neste ano. Pediu ainda que o Poder Legislativo 
também sejam incluso nestas discussões. O vereador Junior Freiberger expôs o curto prazo para 
uma melhor resolução fez com que se criassem estas arestas e incompatibilidade de pensamentos 
entre a SOCEF e a Administração Municipal. Disse, ainda, que solicitou um maior prazo ao relator 
do projeto de lei 029/2019, o colega Jorge Zimmer, com vistas a encaminhar alterações ao mesmo, 
sendo que as mesmas necessitam uma boa análise em diversos pontos. O vereador Jair Roberto 
Sehnem também elogiou a organização do Festival do Chopp, que só rendeu elogios por parte de 
quem esteve nele, o que o deixa muito feliz. O vereador Valdecir Kronitzky expôs que a 
Comunidade Evangélica está solicitando doações para realização do Cachorro Quente dos 
Confirmandos, que acontece em maio. A vereadora Joseane Hahn comentou sobre o sucesso de 
dois eventos realizados no Município: o Festival do Chopp e o Seminário de Ciência. O vereador 
Luiz Egon Kremer comentou sobre o Esquenta e o Festival do Chopp, que movimentaram o 
Município como um todo, tanto na questão de hospedagem, alimentação e, posteriormente a festa 
em si.  O presidente comentou também sobre a Audiência Pública de Segurança Pública, realizada 
em São Sebastião do Caí, onde foi exposta as dificuldades enfrentadas por toda a corporação da 
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Brigada Militar. Por fim desejou uma boa Páscoa a todos. 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  


