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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a VIGÉSIMA OITAVA 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 27ª Sessão Ordinária realizada 
no dia 28 de setembro 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 28/2020, de 
autoria da vereadora Joseane Hahn; e Requerimento 27/2020, de autoria da vereadora Joseane 
Hahn. Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde não 
houve inscritos. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: Pedido de Providências 28/2020, 
de autoria da vereadora Joseane Hahn. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Requerimento 27/2020, de autoria da vereadora Joseane Hahn.  Após breve 
discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 84/2020, que 
“Fixa os subsídios dos Vereadores do Município de Feliz e dá outras providências”, 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 85/2020, que “Fixa os 
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Feliz e dá outras providências”, 
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 86/2020, que 
“Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários Municipais e dá outras 
providências”, tendo como relator o vereador Jorge Zimmer e parecer favorável da Comissão. 
Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Projetos de Lei 92 e 
93/2020, que "Institui o Programa de Fomento à Economia de Feliz, denominado "Compre na 
nossa Feliz e dá outras providências" e "Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.317, de 
29.09.17, que Estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária 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 comentou devido a comentários 
nas redes sociais, se faz necessário clarear os fatos e reforçar que com os projetos aprovados na 
noite não haverá nenhum tipo de aumento para vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito na 
próxima legislatura, se mantendo os subsídios atuais. O vereador Luiz Egon Kremer teceu 
comentários sobre a sua ausência no último mês em que abriu espaço para o suplente de partido, 
Ronie André Simon. Expôs que quando escolheu ter uma mulher como vice-presidente em sua 
chapa, de pronto afirmou que abriria espaço para que ela ocupasse o espaço mais importante do 
Poder Legislativo Municipal, algo até então inédito. Disse ser de sua índole este tipo de valorização 
do sexo feminino, relembrando o fato de ter sido um dos pioneiros a abrir espaço para que sua 
mulher pudesse atuar junto na Ceasa, algo que hoje é considerado normal, mas que era um tabu à 
época. Destacou todo o envolvimento que é realizado por sua esposa dentro de sua empresa, 
sendo a responsável pelas vendas e pelas finanças. Pediu que todos avaliem melhor e ofereçam 
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mais oportunidades às mulheres, pois elas têm uma capacidade diferenciada de visualizar e 
realizar as atividades. Disse ter um sonho de ver um dia uma mulher ser prefeita da cidade de Feliz, 
mas isso só acontecerá no momento que as mulheres forem valorizadas dentro dos partidos 
políticos e não apenas utilizadas para respeita cotas e legislação. Lamentou o fato de ter sido 
criticado por abrir espaço para uma integrante de oposição e reforçou que dentro da Câmara não 
existe oposição, mas sim pessoas que trabalham pelo bem comum que são os cidadãos felizenses. 
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  


