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Ata nº 011/2016  

 

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

da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e 

cinco dias do mês de abril 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, Airton Adelar Borger, Alceu Diel, 

Ivaldino de Almeida Bueno, Marisa Ines Neumann e Leila Cristina Pilger 

Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura 

da ata número 010/2016, 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: Projeto 07/2016 que 

autoriza o Executivo Municipal Contratar professores substitutos, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no 

plenário. Projeto de Lei 008/2016 que Autoriza o Executivo Municipal 

Contratar motoristas substitutos, obteve o parecer favorável nas comissões 

e foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 009/2016 

que Autoriza o Executivo Municipal Contratar Operadores de Máquinas 

substitutos, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 10/2016 que Autoriza o 

Executivo Municipal fazer a subvenção ao Hospital de Caridade de Três 

Passos. Deu entrada e foi distribuído para estudo o Projeto de Lei nº 

11/2016 que dispõe sobre o repasse de valor mensal, durante o período 

letivo, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação 

Infantil Vovó Oraide, para complementação da merenda escolar.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  Aírton Adelar Borger,  saudou 

aos presentes, comentou sobre o esporte que faz parte, sábado tivemos aqui 

o campeonato, a semifinal foi bem disputada, o esporte é para cada vez 

fazer mais amizades, ontem o Atlético, fomos fazer um amistoso no 

Sentinela. Comentou sobre a indicação da ajuda aos alunos do transporte, 

enquanto não tiver resultados vamos continuar cobrando, acho que a 

administração tem como colaborar para que esses alunos tenham uma ajuda 

de custo para estudar em outros colégios. Tem o projeto 10 que hoje não foi 

votado de subvenção para o hospital de Três Passos, mas na próxima 

segunda-feira com certeza vamos votar e colaborar com o hospital que está 

precisando. Comentou que o hospital corre um grande risco de parar por 

falta de recursos. Sobre a suspeita da dengue numa pessoa de Tiradentes, 

todos nós temos que fazer a nossa parte. Vereador  Elissandro Moacir 

Bonfanti,  saudou aos presentes, comentou a situação preocupante que 
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estamos vivendo em Tiradentes, com dois casos confirmados de dengue e 

como vereadores não podemos ficar omissos. Dengue hemorrágica corre 

risco de vida, temos que fazer mutirão e fazer uma limpeza, não podemos 

deixar virar numa epidemia. Saudou também seus pais pelos cinquenta 

anos de casados, família reunida, momento bonito, não é qualquer casal 

que chega aos cinquenta anos. Vereador Anselmo Jose Feller, saudou aos 

presentes, manifestou sua preocupação com o problema da dengue no 

nosso município, temos que reagir, buscar uma saída,  para eliminar, para 

que ninguém mais seja contaminado. Temos bastante problemas no 

hospital de Caridade de Três Passos, novamente correndo o risco de fechar 

o hospital por problemas financeiros, problema de administração. 

Comentou do nosso campeonato, o fato acontecido depois dos jogos, no 

esporte foi um jogo limpo, mas logo após o término do jogo, quando vimos 

policial e caras correndo, deu tiroteio, menores e crianças junto, poderia ter 

dado uma tragédia bem maior, mas graças ao nosso policiamento e um 

brigadiano nosso aposentado, lamentamos esses fatos, esperamos que não 

continue nos próximos jogos, são pessoas de má intenção. Comentou 

quanto as taxas de trabalho no parque de obras, aonde o Airton reclamou 

por duas vezes nessa casa, também em partes se a obra é pequena, não 

adianta dar bolsa família e para cobrar para serviços pequenos, enquanto o 

sindicato e emater estão aí trabalhando para defender o agricultor, nós tirar, 

isso não leva a nada. Vereador  Alceu Diel,  saudou aos presentes, solicitou 

votos de louvor ao seu Nilo Bonfanti e esposa Miloca pelos cinquenta anos 

de casados, poucos filhos que conseguem participar de uma festa de 

cinquenta anos de casamento. Sobre o campeonato de Tiradentes 

parabenizou aos organizadores, principalmente os presidentes de clube e 

treinador, disse que observa a luta o esforço, que o campeonato é mais 

quente em Tiradentes que a política, a disputa é grande, rumores, o público 

presente demonstra a qualidade do nosso campeonato. Parabenizo o Marino 

um grande treinador, também o Vandeco e o Chorrito pelo São João, esse 

episódio do tiroteio, infelizmente duas a três pessoas que nem poderiam 

estar no local, graças que a polícia agiu, merecem mesmo votos de louvor 

pelo ato de coragem, sabendo que as pessoas estavam com armas 

superiores as da brigada, e conseguiram prender essas pessoas, menos 

bandido e traficante circulando no nosso município. Quanto a dengue é 

preocupante com essas pancadas de chuva e sol quente, a água fica parada 

nas valetas após as chuvas, escondida dentro da grama e permanece limpa e 

é o lugar propício para criar as larvas. Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 02 de maio de 2016 no mesmo 
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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 

 
 


