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Ata nº 034/2016  

 

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

Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 17 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 033/2016, a qual após 

lida e colocada em discussão, obteve o parecer favorável e foi aprovada por unanimidade no 

plenário. ORDEM DO DIA: Entrada do Projeto de Lei 25/2016 que Autoriza o Executivo 

Municipal a adquirir lote urbano de propriedade de Seredo de Jesus Ferreira  e outros, o qual 

foi distribuído para estudo nas comissões. A Câmara de Vereadores, por unanimidade, 

rejeitou o veto ao Projeto de Lei nº 03/2016  que Altera a redação do art. 79 da Lei 

Municipal nº. 366, de 17 de dezembro de 2003 e dá outras providências. Sendo  enviado 

ofício ao Prefeito Municipal para fim de manifestação no prazo de 48h conforme art. 60, § 

6º, da LOM.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Elissandro Moacir Bonfanti,  

saudou os presentes, agradeceu ao presidente a atitude de colocar o veto em votação, pois 

era um anseio da sociedade, e a todos os colegas vereadores pela unanimidade na derrubada 

do veto. Caso o prefeito não promulgue a lei, o Presidente da Casa irá promulgá-lo e como 

disse a Leila poderá haver polêmica, mas se houver problemas caberá aos próximo prefeito e 

vereadores resolvê-los, terão que enfrentar e conversando tudo se resolve. O que não 

podemos é deixar de atender a comunidade, pois fomos eleitos para representá-los e termos 

uma posição, ter um pensamento coletivo pois se está representado uma sociedade. 

Ressaltou que dessa forma se elegeu por duas vezes, agora não concorreu, que dessa casa 

fica a Marisa para a próxima legislatura, parabéns a ela e parabéns a todos que concorreram, 

alguns com êxito outros não, mas todos merecem os parabéns pela coragem em colocar o 

nome e enfrentar uma campanha.  Vereador  Alceu Paulo Muller, saudou os presentes,  

parabenizou aos professores pela passagem do dia do professor, disse que o Brasil não 

valoriza os professores, a classe do magistério é mal remunerada, e são as primeiras pessoas 

a educar nossos filhos. E sobre o projeto não tinha dúvida que os colegas seriam de acordo 

em derrubar o veto, não vamos contentar todos, mas esse é o papel do vereador. Ressaltou 

que foi feito justiça em derrubar o veto, parabéns ao presidente por ter aceitado o pedido e 

todos os vereadores que votaram, caso o prefeito não promulgue a lei o presidente o fará. 

Vereador  Artêmio Gross, saudou os presentes,  comentou a derrubada do veto, parabenizou 

ao Elissandro pela iniciativa e todos os vereadores que assinaram pelo bem do município. É 

assim que deve ser feito, quando o projeto vem errado os vereadores não devem votar, como 

aconteceu com aquele projeto do prefeito de cento e poucos mil, está errado, temos que 

votar a favor do povo. Que os novos vereadores façam isso, para ser uma administração boa. 

Comentou  que o vereador quando tem outra função é difícil de atender bem o povo. Disse 

ao Leomar Renz, que o povo sabe o que ele fez para ser vice do Elton, compraram até 

convencionais, o ano passado quando foi feito a eleição da diretoria do partido e ele perdeu a 

presidência para o Carlito, empurrou os livros e disse que não iria concorrer para nada nesse 

partido e dois meses depois foi ser vice do banana. Agora diz que eu não tenho partido, mas 

eu tenho, eu penso. O Elton falou semana passada que usei o 45 no meu carro, mas o PDT 

também estava junto, trabalhei pro meu candidato que fez quase 50 votos, se não se elegeu 

foi porque lá em baixo se saiu mal. Hoje nós poderíamos ter um vice prefeito, talvez eu ser 
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vereador e assim ficamos sem, finalizou dizendo que; O próprio  PDT  trabalhou para outros 

partidos. Vereador  Leomar Jose Renz,  saudou os presentes,  disse que coube a sua 

comissão da Justiça e Redação apresentar o parecer para a derrubada do veto, que não 

estamos no legislativo para prejudicar ninguém. O Código de postura traz o regramento para 

o que a sociedade quer.  A sociedade ganhou com a aprovação do projeto legislativo. 

Sempre foi vereador de postura e de posição, se elegeu em 4 legislaturas, sempre foi do 

partido e nunca foi aproveitador, que tem ética na  política. Se pega no pé de alguém é com 

razão, sento dizer ao vereador, mas o senhor está num processo de cassação por falta de 

ética. Enfatizou que está sempre a disposição da comunidade, é defensor e parceiro em 

qualquer situação independente de estar num cargo ou não, temos que ser todos iguais, a 

sociedade é uma só. Disse que vai querer a copia da ata, porque dizer que comprou voto pra 

convenção municipal vai levar adiante. Que ganhou de 20 a 12 a convenção, é uma pessoa  

íntegra e não comprou ninguém. Vereador  Anselmo Jose Feller,  saudou os presentes, 

comentou sobre o veto, disse que olhando para as famílias percebe que estão contentes, 

famílias que tem animais na propriedade para seu alimento,  não só na cidade, mas  

especialmente nos distritos de Novo Planalto, Alto Uruguai e Porto Soberbo. Temos que ter 

cuidado para não ultrapassar os limites, mas foi uma denúncia de uma pessoa arrogante. 

Parabenizou ao presidente pela acolhida e votação do veto. Se amanhã ou depois sobrar para 

nós, da mesma forma que tivemos coragem de colocar o nome na majoritária vamos ter 

coragem para enfrentar os problemas que possam surgir. Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária a realizar-se dia 24 de outubro 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 
 


