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Ata nº 040/2016  

 

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

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

do dia 28 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 039/2016, 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, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. 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. Deu entrada o projeto de Lei 

30/2016 que Estabelece Normas para Licenciamento de Feiras Itinerantes no Município 

de Tiradentes do Sul, foi distribuído para estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereadora  Marisa  Ines Neumann,  saudou os presentes, se referiu as 

finanças públicas, essa semana várias vezes foi questionada de que não teria dinheiro 

para pagar o décimo terceiro e folha de pagamento, aonde falou com o prefeito o qual 

ficou indignado, pois todas as contas estão garantidas e já empenhadas no ano de 2016 e 

preparadas para transição. A dívida herdada com o INSS está toda quitada, agora é o 

momento de fechar o caixa. Vereadora  Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou os 

presentes, disse que está preocupada com o projeto 30, acha que vamos ter que pedir 

para alterar algumas questões, quando fala em feira itinerante, produto industrializado, 

se nós aprovar da forma como está possíveis feiras de produtos de agroindústrias 

itinerantes estariam fora,  e o segundo ponto é sobre o que aconteceu essa semana em 

vários comércios, vocês sentiram na pele o que as agroindústrias sentem, no nosso 

município não se viabiliza, porque estão atreladas a vigilância sanitária estadual, e aí a 

preocupação é  a nossa vigilância sanitária municipal, o que tem feito e orientado o 

nosso comércio, muito pouco, se a vigilância sanitária municipal fosse um pouco mais 

atuante, os comércios teriam sofrido menos agora. Vigilância sanitária e questão 

ambiental tem que ser levado a sério porque senão as penas vem. Ressaltou que falta 

orientação. Em Três Passos aonde tem uma vigilância bem atuante aconteceu também, 

recolheram muita coisa no comércio. Vereador   Alceu Paulo Muller,  saudou os 

presentes, disse principalmente aos novos vereadores, quando vocês veem projetos que 

entram dessa maneira, nós quebramos a cabeça, eles mudam alguma coisa, nós estamos 

comprando essa área de terra para contentar alguém, se não tivessem dinheiro para 

pagar o décimo e folha, aonde teria ido o dinheiro do município. Infelizmente os 

vereadores são culpados de muitas cosias que aconteceram no município, quando entrou 

o projeto do remédio seis vereadores votaram a favor, esse dinheiro sumiu, nós temos 

que cumprir o papel de vereador e ser fiscal, enfatizou que não tem nada contra o 

prefeito, mas sim contra a atitude do prefeito. Vereador  Leomar Jose Renz,  saudou os 

presentes, em relação aos projetos, parabenizou o prefeito pela missão que cumpriu aos 
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 sair desse 

governo, a bomba dágua está colocada no poço em Lajeado Bonito, vereador Alceu 

demonstrou preocupação pela área comprada pela administração, mas quanto a isso,  

disse que não venderia se fosse sua propriedade, lotearia e venderia.  Para a prefeitura 

essa aquisição foi para resolver um problema, o projeto começou errado e depois que as 

casas estavam construídas, surgiu o problema. Vamos deixar o vereador Alceu que vai 

ser prefeito a partir do dia primeiro administrar o nosso município com transparência e 

seriedade, o Reneo quando saiu deixou um caixa de R$ 275 mil reais, e se o João 

conseguir fazer isso vamos parabenizá-lo. Vereador  Alceu Diel,  saudou aos presentes, 

disse do quanto as opiniões são diferentes dentro da Câmara de Vereadores, a compra 

do terreno na opinião do Alceu Muller foi um péssimo negócio, e na sua opinião,  ficou 

muito feliz pela preocupação com essa Vila. Disse que convidou o vereador Erno e 

juntamente com o Pedrolo foram fazer avaliação dessa área e com certeza futuramente 

vai ser usado para uma praça, campinho de futebol ou até uma sala de reuniões. Quanto 

as agroindústrias é importante porque temos várias e não funcionam porque nunca 

ninguém se preocupou com a comercialização dos produtos. Ressaltou que é favorável 

as agroindústrias mas a primeira preocupação deve ser a legalidade. Vereador  Elton 

Luis Pilger,  saudou os presentes, quanto ao projeto 25 e 30 são importantes e devem 

ser bastante debatidos. O Executivo tem um pouco de desleixo com o trabalho da 

Câmara, quase vergonhoso o executivo ter mandado esse projeto sem ter visto antes se 

poderia fazer da forma como queriam.  Temos essa fiscal que é parceira da lei e esse 

promotor também está aí fazendo o trabalho dele. Esse projeto 30 que veio, teve a 

operação de fiscalização de segurança alimentar em estabelecimentos comerciais do 

município, acompanhado por promotor de justiça de Três Passos e Três de Maio, 

questionou ele se achava justo levar esse caminhão de alimentos bons para consumo, 

mas eles estão cumprindo a lei como está no papel e até as vezes ultrapassando ela, que 

nós meio mal informados e acostumados com a nossa realidade as pessoas pedem tal 

produto, tem nota fiscal mas não tem inspeção municipal, ouvi o promotor conversando 

que teriam que pressionar um pouco a administração que está falhando muito. Quando 

você acha que está legal, tira nota de tudo, você baixa a guarda e atende os pedidos dos 

consumidores que pedem vinho colonial, ovo caipira, salame colonial, cachaça de 

alambique e você acaba colocando. Se o município passa e diz ta errado teria que fazer 

assim, porque com eles não tem conversa. Coisas absurdas como mortadela com bom 

estoque dizer que tem que ficar fora da refrigeração. Você fica sem defesa condenado 

sem poder argumentar muito senão vai preso. Clientes dentro da loja transtornados, não 

achando certo, mas o trabalho deles é para o consumidor. Então o município deve fazer 

o trabalho e orientar o comércio. Comentou recursos que estão na Câmara ano que não 

foi gastado muito foram feitas poucas diárias, que falou com o prefeito para repassar um 

bom valor para a associação comercial, para estruturar mais a associação.   Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 05 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 

 


