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ta nº 039/2016  

 

Ata da quadragésima sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, da 

Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 21 do 

mês de novembro 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, Erno Ellwanger e Leila Cristina Pilger 

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

da ata número 038/2016, 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. 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, continua em estudo nas comissões. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Alceu Diel, saudou os presentes, comentou 

sobre viagem que fez a Brasília a convite da CNM, seminário aos novos gestores do 

Sul,  aonde prefeitos eleitos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 

participaram, em torno de 1.500 entre prefeitos eleitos e atuais estavam presentes, como 

gestor iniciante foi um seminário de grande valor, onde depois de três palavras a quarta 

era cadeia.  Ressaltou que  a União e o Estado a cada ano aumentam o compromisso dos 

municípios e os repasses continuam os mesmos, como exemplo citou a merenda escolar 

que há mais de 10 anos não tem aumento, aonde recebem R$ 0,30 centavos por aluno e 

o custo é em torno de R$ 4,50. Disse que frequentou  80% do curso e aproveitou os 

outros 20% para visitar os gabinetes dos deputados Covatti, Pompeo, Gerônimo e  

Markezan Junior, teve a felicidade de encontrar os quatro aos quais levou ofício pedindo 

emendas individuais, aonde todos garantiram que vão estudar com carinho os pedidos 

protocolados e com certeza vão destinar emendas em 2017 para o município. Enfatizou 

que  a CNM pagou o curso, a hospedagem, a passagem de avião e dois almoços, que 

além disso teve um custo aproximado de R$  1.100,00 aonde apresentou notas, que duas 

refeições foram pagas, a terceira teve que pagar, a janta, outros lanches durante o 

seminário, táxi, a hospedagem em porto alegre, em são Paulo teve um problema no voo 

e teve hospedagem, todas essas despesas teve que pagar,  deixou claro que o município 

não teve custo nenhum, e o seminário foi muito útil e o que aprendeu vai ser pelo bem 

do município.   Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 03 de 

dezembro 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 

 


