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Ata nº 027/2016  

 

Ata da vigésima sexta sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, da Sexta 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 29 do mês de agosto 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; Leomar Jose Renz; Erno Ellwanger; Antônio Carlos Pedrolo;  Alceu Paulo Muller;  

Marisa Ines Neumann e Leila Cristina Pilger Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente 

convidou o secretário a proceder à leitura da ata número 026/2016, a qual após lida e colocada em 

discussão, obteve o parecer favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Ofício do 

vereador Erno Ellwanger solicitando afastamento da Câmara de Vereadores para tratar de 

assuntos particulares a partir de 01 de setembro de 2016 até a data de 30 de novembro de 

2016.ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Legislativo  03/2016 que altera a redação do art. 79 da 

Lei Municipal nº 366, de 17 de dezembro de 2003 e dá outras providências.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador  Erno Ellwanger,  saudou os presentes, comentou que há um ano atrás na 

sessão posterior a data de hoje, a seu pedido, os colegas vereadores fizemos uma oração pelo 

saúde de seu neto, com a força e união, com sentimento Cristão rezamos um Pai nosso e foi 

válido. Hoje o Bernardo Ellwanger está completando um ano. Então é um momento de gratidão 

independente de questões políticas. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente 

sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 05 de 

setembro de 2016 no mesmo local e horário.  Para constar lavrou-se a presente ata, que vai 

assinada por mim Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

         Elton Luis Pilger   

Secretário       Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


