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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE FELIZ REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às vinte horas, nas dependências 

da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA sessão ordinária da 15ª 

Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Leonardo Mayrer e Secretariada pela 

Vereadora Joseane Hahn. Estiveram presentes, os Vereadores: Junior Freiberger, Jair Roberto 

Sehnem, Luiz Egon Kremer, Jorge Zimmer, Marcelo Antonio Muller, Rafael Auler e Valdecir 

Kronitzky. Invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu espaço para que as entidades 

IECLB e Conselho da Mulher Advogada da OAB fizessem o uso do espaço da TRIBUNA LIVRE. 

Em seguida, reiniciou a Sessão e solicitou a Senhora Secretária que procedesse a LEITURA DA 

SEGUINTE ATA: Ata da 29ª Sessão Ordinária realizada no dia 16 de outubro de 2017. Posta a Ata 

em votação foram aprovadas por todos. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 

que procedesse a Leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Mensagem nº 159; Mensagem nº 160, que 

encaminha Projeto de Lei nº 145/2017; Mensagem nº 161, que encaminha Projeto de Lei nº 

146/2017; Mensagem nº 162, que encaminha Projeto de Lei nº 147/2017; e Mensagem nº 163, que 

encaminha Substitutivo ao Projeto de Lei nº 144/2017; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS 

VEREADORES: Requerimento 30/2017, de autoria do vereador Rafael Auler; Emendas 

Modificativas e Supressivas ao Projeto de Lei 133/2017, de autoria do vereador Junior Freiberger. 

Concluído o PEQUENO EXPEDIENTE, passamos para o GRANDE EXPEDIENTE: onde o 

vereador Rafael Auler pediu atenção dos vereadores a projetos que seguem na pauta da CCJO, 

destacando o projeto de lei 143/2017, que trata do programa de melhoria de calçadas e passeios 

públicos, bem como o projeto de lei 142/2017, sobre a concessão de incentivos à empresa Master 

Eggs. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, onde o Senhor Presidente solicitou a leitura das 

seguintes proposições: Requerimento 30/2017, de autoria do vereador Rafael Auler. No espaço 

das discussões não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. 

Emenda Modificativa e Supressiva ao Projeto de Lei 133/2017, de autoria do vereador Junior 

Freiberger. No espaço da discussão não houve manifestações. Colocado em votação, foi aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei 133 e 134/2017, que “Incentiva a construção de pavilhões 

industriais e dá outras providências” e “Altera o Demonstrativo 7 do Anexo I - Metas Fiscais 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 e o Anexo XVII da Lei Orçamentária Anual – 

LOA de 2017 e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Rafael Auler e Parecer 

Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das discussões, não 

houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 140/2017, 

que “Altera a Lei Municipal n.º 3.190, de 27 de dezembro de 2016, 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 de Constituição, Justiça e Orçamento. 

No espaço das discussões, não houve manifestações. Levado a votação foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei 142/2017, que “Altera a Lei Municipal nº 3.263, de 23 de maio de 

2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Master Eggs 
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Indústria e Comércio Ltda e dá outras providências”, tendo como relator o vereador Junior 

Freiberger e Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento. No espaço das 

discussões, o vereador Jorge Zimmer comentou que buscou junto ao relator todas as informações 

referentes ao projeto, o qual acredita estar bem amarrado. Contudo, citou que há uma possibilidade 

de que se acrescente um prazo para a opção de compra a vista do terreno, junto ao Termo de 

Compromisso a ser firmado entre a Municipalidade e a empresa Master Eggs. O vereador 

comentou, ainda, que costumeiramente é cobrado quanto a questão da liberação dos incentivos 

financeiros, sendo que a explicação se dá sempre na questão do retorno do valor agregado que o 

empreendimento pode dar de retorno ao Município. O vereador Junior Freiberger explicou que a 

sugestão do colega deverá ser inclusa junto ao Termo de Compromisso, quando da assinatura do 

mesmo. Levado a votação foi aprovado por unanimidade. Seguindo, passou-se para às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o vereador Jair Roberto Sehnem comentou que esteve visitando 

33 famílias no último domingo, passando por propriedades do Vale do Lobo e arredores. Comentou 

que os comentários quanto a Administração têm sido muito positivos. Lamentou o fato de as 

mulheres pouco buscarem seu espaço dentro da política. Explicou que muitas entidades cobram 

mais espaço da mulher na política, mas crê que seja necessária também uma maior participação 

espontânea da mulher na política. O vereador Luiz Egon Kremer enalteceu o trabalho realizado 

pelo Pastor da IECLB junto à comunidade felizense. O vereador Junior Freiberger comentou sobre 

a apresentação da Orquestra Municipal de Sopros realizada no último domingo parabenizando o 

trabalho que vem sendo realizado desde 2011. Jorge Zimmer expôs que a noite foi muito proveitosa 

graças às participações das entidades. Trouxe, ainda, um levantamento histórico sobre as 

dificuldades e as motivações de afastarem as mulheres da política. Explicou o funcionamento 

dentro dos partidos, exemplificando o modo que o seu partido realiza a divisão dentro das 

executivas, atendendo mulheres, negros e jovens. 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. 
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