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Ata nº 002/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e dois dias do mês 

de fevereiro 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, Alceu Diel, Alceu Paulo Muller, Marisa Ines Neumann e Leila Cristina 

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

ata número 001/2016, 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: Entrada dos projetos: Projeto de Lei 001/2016 que 

autoriza o Executivo Municipal Contratar professores substitutos. Projeto de Lei nº 

002/2016 que Autoriza o Executivo Municipal Contratar motoristas substitutos. 

Projeto de Lei nº 003/2016 que Altera o valor dos vencimentos básicos dos cargos 

efetivos do Magistério Municipal. Projeto de Lei 04/2016 que Cria o Conselho 

Municipal de Turismo, Cria o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 05/2016 que Altera os Arts. 3º e 4º da Lei Municipal nº 663/2011, 

que dispõe sobre a composição dos membros do conselho municipal de proteção ao 

meio ambiente – COMPAM e o número mínimo de membros presentes para 

deliberações, respectivamente. Os quais foram encaminhados para estudo nas 

comissões. Explicações Pessoais: Vereador  Elissandro Moacir Bonfanti,  saudou 

aos presentes. Comentou projeto nº 05/2015  do conselho de proteção do meio 

ambiente, na questão dos membros, disse que é de suma importância para os 

agricultores, e não está representado o conselho agropecuário, então solicitou que 

fosse feito uma emenda incluindo o conselho agropecuário. Referente ao projeto 04 

solicitou que a Emater tivesse participação. Porque a Emater conhece todo o 

município e seria interessante fazer parte. Nada mais havendo a tratar o presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária a realizar-se dia 29 de fevereiro de 2016 no mesmo local e horário.  Para 

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

Presidente.  
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Erno Ellwanger       Elton Luis Pilger   

Secretário       Presidente 


