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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 
Aos dezoito 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 Segunda 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, Rafael Auler e Marcelo Antônio Muller. Estando ausente os vereadores Jair 
Roberto Sehnem e Junior Freiberger.  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 31ª Sessão Ordinária realizada no dia 18 de novembro 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 117, que encaminha o Projeto de Lei 109/2020; Mensagem nº 118, que encaminha o 
Projeto de Lei 110/2020; Mensagem nº 119, que encaminha o Projeto de Lei 111/2020 e Mensagem 
nº 120, que encaminha o Projeto de Lei 112/2020. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 
Requerimento 29/2020, de autoria do vereador Leonardo Mayrer. Concluído o PEQUENO 
EXPEDIENTE, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o vereador Leonardo Mayrer 
parabenizou os eleitos no pleito do último domingo, destacando a eleição de dois jovens para 
comandar o Poder Executivo. O vereador Valdecir Kronitzky que conseguiu a reeleição nas urnas 
agradeceu os 399 votos de confiança dados a ele para permanecer como representante da 
população na Casa Legislativa. O vereador Marcelo Muller parabenizou a renovação da Casa 
Legislativa que será povoada por inúmeros jovens na próxima legislatura. O vereador Jorge 
Zimmer, que concorreu a um cargo no Poder Executivo, trouxe uma reflexão sobre o período 
eleitoral e algumas atitudes que não condizem com o correto uso do espaço politico para os que se 
colocaram a disposição, onde em alguns momentos se deixou de lado a esfera do debate de 
propostas e ideias para ataques a honra pessoal dos candidatos. Parabenizou os eleitos e desejou 
um grande governo aos eleitos, bem como agradeceu a quem o apoiou durante a caminhada 
eleitoral. Por fim, relembrou que os trabalhos da Câmara encerram em 31 de dezembro e até lá 
todos devem exercer com todo afinco o cargo ao qual foram escolhidos em 2016. O Senhor 
Presidente parabenizou os eleitos desejando-lhes um excelente mandato para os próximos quatro 
anos. Passamos então para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a leitura das seguintes proposições: Requerimento 29/2020, de autoria do 
vereador Leonardo Mayrer. Após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei 108/2020, que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.609, de 25 

de setembro de 2019, que institui Projeto Futuro Mais 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 112/2020, que “Autoriza o 
Poder Executivo a contratar 1 (um) Agente Administrativo em razão de excepcional interesse 

público 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. Passamos às EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Rafael Auler usou o 
espaço para parabenizar os eleitos do pleito. Acredita que todos os atuais vereadores fizeram um 
grande trabalho na atual legislatura, mas acredita que os próximos ocupantes das cadeiras do 
legislativo poderão fazer ainda mais. Reforçou que manterá seu juramento realizando um trabalho 
sério e comprometido com a comunidade. O vereador Valdecir Kronitzky enalteceu os números 
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conquistados nas urnas pelo partido Progressistas, que mostra novamente a sua força dentro do 
Munícipio. A vereadora Joseane Hahn também comentou sobre a eleição do último domingo. 
Agradeceu a todos que lhe auxiliaram na campanha eleitoral e destacou que agora estará 
acompanhada de mais uma mulher na Câmara de Vereadores, algo que nunca se registrou na 
cidade de Feliz. Parabenizou a todos que deixaram o seu nome a disposição e comentou sobre o 
quão importante foi o período eleitoral para que novamente os edis se aproximassem da população, 
a qual lhe detalhou seus anseios. Colocou-se a disposição de toda a comunidade para seguir o seu 
trabalho. O Senhor Presidente trouxe a notícia de que novamente o ônibus da empresa Caxiense 
está realizando a linha que havia sido retirada de circulação e está atendendo mais uma vez a 
comunidade de Escadinhas, Roncador e Vale do Lobo. Agradeceu a comunidade que deu um voto 
de confiança ao seu filho e fazendo com que a agricultura permaneça representada dentro da 
Casa. Por fim, reforçou que trabalhou fortemente pelo MDB na última campanha, porém não sabe 
até quando permanecerá junto a sigla. 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  


