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ta nº 036/2016  

 

Ata da trigésima quinta sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, da 

Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 24 do 

mês de outubro 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; Alceu Diel;  

Alceu Paulo Muller;  Marisa Ines Neumann, Artêmio Gross e Leila Cristina Pilger 

Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente convidou o secretário a proceder à leitura 

da ata número 034/2016, a qual após lida e colocada em discussão, obteve o parecer 

favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. ORDEM DO DIA: Projeto de 

Lei 25/2016 que Autoriza o Executivo Municipal a adquirir lote urbano de propriedade 

de Seredo de Jesus Ferreira e outros, continua em estudo nas comissões. Entrada do 

Projeto de Lei 28/2016 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 

exercício financeiro de 2017 e projeto de Lei 29/2016 que autoriza o Poder Executivo a 

conceder auxílio a entidades e dá outras providências, ambos distribuídos para estudo 

nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Alceu Paulo Muller, saudou 

os presentes, comentou pedido de informações da Creche, e sobre segundo turno no Rio 

Grande do Sul, Markezan surpreendeu em Porto Alegre, Pozzobon em Santa Maria deu 

a menor diferença de votos no país, a maior parte das prefeituras foi o PMDB que 

ganhou, mas não com o maior número de votos que recebeu o PSDB. O que nasce com 

ódio morre com ódio, o PT estava em terceiro lugar ficou em décimo lugar, perdeu em 

São Bernardo dos Campos, terra do Lula, o Lula não foi nem votar, e o filho do Lula 

não se elegeu nem a vereador, a política nos traz momentos diferentes e temos que 

aceitá-los.  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 07 de 

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

vai assinada por mim Secretário e pelo senhor Presidente.  

 

Leomar Jose Renz       Elton Luis Pilger   

Vice-Secretário      Presidente 

 


