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Ata nº 013/2016  

 

Ata da décima segunda sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período 

Legislativo, da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis. 

PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência do vereador Elton Luis 

Pilger, verificou-se a presença dos vereadores: Anselmo Jose Feller, 

Elissandro Moacir Bonfanti, Artêmio Gross, Aírton Adelar Borger, Alceu 

Diel e  Ivaldino de Almeida Bueno. Vereadoras Marisa Ines Neumann e 

Leila Cristina Pilger Hermes, estavam em viagem de interesse do 

Legislativo, XIX Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Após a 

leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata número 

012/2016, a qual após lida e colocada em discussão, obteve o parecer 

favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Foram lidas as 

Indicações e ofícios. ORDEM DO DIA: Nenhum projeto em pauta. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Aírton Adelar Borger, saudou 

aos presentes, comentou que assumiu por trinta dias que é um período 

curto, mas quando se vem aqui temos que ter interesse e visão para poder 

tentar ajudar o nosso município, aonde vivemos e estamos toda a hora, e 

pretendemos ficar morando aqui, e queremos que nosso município de 

desenvolva. Manifestou votos de louvor ao Sol de América, Missioneiro, e 

as demais equipes que participaram do campeonato Varzeano, o futebol 

movimenta povo, sábado tinha mais de duas mil pessoas em Sete Voltas, é 

emocionante participar dos jogos de futebol que existem no nosso 

município. Comentou a indicação da sua comunidade, a dificuldade com o 

abastecimento de água. Agradeceu de coração por estar nesse período na 

Câmara.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a 

realizar-se dia 16 de maio de 2016 no mesmo local e horário.  Para constar 

lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pelo senhor 

Presidente.  

 

Erno Ellwanger       Elton Luis Pilger   

Secretário       Presidente 

 

 
 


