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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FELIZ REALIZADA EM QUATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSEIS. 
Aos quatorze dias de novembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, nas dependências da 
Câmara Municipal de Vereadores de Feliz, realizou-se a TRIGÉSIMA TERCEIRA sessão ordinária 
da 14ª Legislatura, que foi presidida pelo Vereador Presidente Ivan Luiz Petry e Secretariada pelo 
Vereador Alexandre Griebler. Estiveram presentes, os Vereadores: Leonardo Mayrer, Raul Cesar 
Franzen, Marcelo Antonio Muller, Anelise Lamb Tempass, Luiz Egon Kremer, Ronie André Simon 
e Paulo Alberto Hahn. Invocando a proteção de Deus, o Presidente Ivan Luiz Petry declarou 
abertos os trabalhos da Sessão.  Inicialmente, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário 
que procedesse a LEITURA DA SEGUINTE ATA: Ata da 32ª Sessão Ordinária realizada no dia 07 
de novembro de 2016. Posta a ata em discussão não houve manifestações. Posta a Ata em 
votação foi aprovada por todos. A seguir o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário a 
leitura do PEQUENO EXPEDIENTE: - Mensagem 79/2016, que encaminha o Projeto de Lei 
59/2016; EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES: Requerimento 21/2016, de 
autoria de Alexandre Griebler.  DEMAIS EXPEDIENTES: Convite para o Jantar de Premiação aos 
produtores da Fenamor. Passamos, então, para o GRANDE EXPEDIENTE, onde não houve 
manifestações. Passamos, então, para a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Secretário que procedesse a leitura das seguintes proposições: REQUERIMENTO 
21/2016, de autoria do vereador Alexandre Griebler. O autor do Requerimento informa que passou 
por esta Casa Legislativa, em 2013, projeto de lei para cedência defuncionário ao TSE, com prazo 
de um ano, e que as demais prefeituras dos Municípios, os quais estão vinculados ao TSE fariam 
um rodízio na cedencias de servidores. Ocorre que desde a cedencia citada, apenas Feliz realizou 
a sua parte, sendo que o servidor continua até hoje lotado no TSE. Quer saber o vereador se fora 
realizada alguma alteração no convênio, visto que nada foi encaminhado à Câmara. Após breve 
discussão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 
vereador Alexandre Griebler comentou sobre a Fenamor, que na sua opinião é a festa do povo 
felizense. O vereador, no entanto, lamentou não ter visto as crianças do nosso Município inseridas 
a festa, pedindo que as mesmas estejam presentes na próxima edição do evento, fazendo com 
que elas gostem e criem vínculos com o evento. O vereador Luiz Egon Kremer falou sobre a 
palestra da Emater sobre a produção de morangos, realizada dentro da programação da 
Fenamor, comentando assuntos levantados na mesma. Lamentou o fato de nenhum colega se 
fazer presente ao evento, embora todos tenham sido convidados. 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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