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Ata nº 008/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos quatro 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, 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 007/2016, 

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 seguintes projetos: Projeto 07/2016 que autoriza o Executivo 

Municipal Contratar professores substitutos. Projeto de Lei 008/2016 que Autoriza o 

Executivo Municipal Contratar motoristas substitutos. Projeto de Lei nº 009/2016 

que Autoriza o Executivo Municipal Contratar Operadores de Máquinas substitutos. 

Projeto de Lei nº 10/2016 que Autoriza o Executivo Municipal fazer a subvenção ao 

Hospital de Caridade de Três Passos. Todos foram distribuídos para estudo nas 

comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Elissandro Moacir Bonfanti,  

saudou aos presentes, comentou sobre a galeria dos ex-presidentes, muitos ciclos 

políticos  começaram e acabaram. A política gera transformações para o bem da 

comunidade e muitas vezes para o mal, nos momentos de pressão e atritos o povo 

fica entre a mídia  a polícia e a comunidade. Informações de todos os lados, mas todas 

as informações devem ser analisadas pelos seu peso e da onde vem. Parabenizou pela 

iniciativa da galeria de fotos, deixando o nome de quem passou na história de 

Tiradentes. Vereador  Alceu Diel,  saudou aos presentes, disse da alegria em ter tido 

a inciativa no ano em que foi presidente de fazer essa galeria para homenagear as 

pessoas que iniciaram na administração desse município. Vereador Erno Ellwanger, 

saudou aos presentes, comentou sobre a galeria, disse que  assim todos tem como 

saber quem já passou por essa casa. Falou sobre a segurança, fatos lamentáveis que 

acontecem no Brasil. Vereador  Alceu Paulo Muller,  saudou aos presentes, 

comentou sobre a galeria dos ex-presidentes, pessoas que assistiram desde o começo 

a emancipação. Tínhamos muita gente contra, no Alto Uruguai foi uma reunião muito 
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debatida, mas sempre que existe uma disputa  é bom que seja acirrada, mas hoje se 

traz a grande diferença da emancipação, um progresso muito grande. Ajudou a 

emancipar, se elegeu na primeira vez, está aqui ainda como vereador, vai completar 

24 anos e provavelmente vai sair da política. Todos que se elegeram trabalharam para 

o bem do povo, para todos foi progresso. Se não está nessa galeria como presidente, 

mas foi vereador por tanto tempo, foi secretário e todos não podem estar aí, isso 

chama-se democracia. Vereador  Leomar Jose Renz,  saudou aos presentes, 

parabenizou pela iniciativa de criar a galeria de fotos. Disse que o Legislativo de 

Tiradentes só cresceu, hoje temos uma Câmara bonita, foi economizado e construído. 

Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou aos presentes, 23 anos e três meses de 

emancipação, o que aconteceu em Tiradentes nesse tempo, então grandes homens 

líderes da comunidade se destacaram, parabenizou ao Alceu pela iniciativa da galeria 

e ao Elton por ter dado continuidade. Tivemos muitas conquistas,   Tiradentes tem 

tudo  a agradecer aos Gestores, mas lamentou que inda não tenha nenhum quadro de 

mulher nessa galeria, as mulheres tem muito que lutar e caminhar ainda para colocar 

o quadro de uma mulher, uma herança cultural na sociedade que ainda vai levar 

muitos anos para mudar essa história, mas nunca é tarde. Vereadora  Leila Cristina 

Pilger Hermes,  saudou aos presentes,  parabenizou  e disse que essa galeria faz parte 

da história e tem certeza que cada um a sua maneira com as condições que tinha na 

época fez o melhor possível para Tiradentes do Sul. Comentou notícia que todos os 

cheques recebidos no dia do ato encabeçado pelo sindicato, defronte empresa de leite 

em Seberi, os agricultores receberam cheques e hoje todos os cheques tiveram saldo. 

Ainda não está tudo resolvido, tem um bom número de agricultores que ainda tem 

em haver, e  estamos entrando com ações judiciais, mas está amenizado a crise. 

Comentou a dificuldade que o município irá enfrentar se a empresa estabelecida em 

Lajeado Bonito sair do município, sendo que é umas das únicas que ainda compra 

leite dos pequenos produtores. Vereador  Anselmo Jose Feller,  saudou aos 

presentes, parabenizou ao Alceu pela iniciativa da galeria e o atual pela continuação. 

Parabenizou a todos que fazem parte da galeria, uma honra muito grande para a 

família. Se a Câmara está bem equipada é porque sempre tivemos uma administração 

legislativa séria.  Da Secretaria de Obras, o Miro está de parabéns, está fazendo um 

belo trabalho, onde oitenta por cento das estradas estão boas. Nada mais havendo a 

tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a 
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próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 11 de abril 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 


