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Ata nº 042/2016  

 

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 12 do 

mês de dezembro 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 041/2016, 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 30/2016 que Estabelece Normas para Licenciamento de Feiras Itinerantes no 

Município de Tiradentes do Sul, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 

26/2016 que Abre crédito suplementar por anulação de dotação e dá outras 

providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade 

no plenário. Projeto de Lei 31/2016 que Autoriza o Poder Executivo a receber em 

doação, sem ônus para o Município, fração de terras urbana em Tiradentes do Sul e dá 

outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário. Projeto de Lei 32/2016 que Altera a Lei Municipal nº 756 de 

05 de fevereiro de 2014, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora  Marisa Ines 

Neumann,  saudou os presentes, comentou situação do lixo jogado nas campinas, muito 

triste isso, lixo da cidade jogado lá, sendo que na cidade passa duas vezes por semana o 

caminhão do lixo, temos que trabalhar e acreditar no futuro. Disse que na região que vai 

a Passo Fundo, onde sempre era o lixão da vila, o lugar está limpo, sinal que as pessoas 

estão mostrando resultado do trabalho feito. O natal vem aí, vem pessoas de fora que 

passam nesses locais e fica feio para todos. Finalizou convidando todos para a 

programação natalina no dia 16 junto a praça, noite de renovação, para curtir o natal da 

nossa cidade. Vereadora Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou os presentes em 

especial o vereador Jaime, que infelizmente sofreu essa fatalidade que o afastou da 

função na Câmara e devido a isso está aqui como vereadora e vai levar boas lembranças 

desse trabalho. Comentou visita que recebeu do Nadivo Werner, e ressaltou a 

importância de refletir sobre a importância da família, de deixar às vezes de pensar 

somente em trabalhar, sair passear, e ver o que realmente vale a pena, que é a família, os 

amigos e a vida que levamos. Vereador  Alceu Paulo Muller,  saudou os presentes, 

disse que estamos chegando ao fim do ano, muitas vezes achamos difícil e não 

aceitamos perder, dai lembramos do Chapecoense, se o goleiro não tivesse atacado 

aquela bola, teriam perdido e não teriam viajado, então temos que pensar que muitas 

vezes é bom saber perder, porque muitas vezes perdendo nós ganhamos. Falando em 

aposentadoria vai ser muito difícil se aposentar aos 65 anos a mulher e o homem, outra 

coisa que chama a atenção é a obrigatoriedade de participar com o INSS, então como 

fica quem recebe bolsa família, Enfatizou que qualquer valor que venha a ser cobrado 

do povo do interior vai ser muito. Não é possível os políticos terem a coragem de 

aprovar da forma como está e vir pedir voto para nós. Vereador  Leomar Jose Renz,  

saudou os presentes, registrou sua participação no curso do Inlegis, disse que além do 

curso participou juntamente com o prefeito João no Plenarinho da Câmara dos  
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Deputados, onde presidiu a reunião o deputado Loureiro, onde se tratou do assunto do 

Salto do Yucumã, teve autoridades da Argentina, o prefeito João falou em nome da 

Amuceleiro, pelo que entendeu no Rio Grande do Sul, o Brasil, tem lei que não permite 

explorar a venda em locais como Derrubadas, e não se pode levar junto na barranca do 

rio e nenhum litro de água. Sendo que no lado da Argentina há diversa edificações que 

exploram o turismo, lá eles são contra as barragens. No curso muito se aprendeu e foi 

proveitoso pelo tema, em especial as despesas de final de mandato, cerimonial de posse 

dos prefeitos e vices. Disse que as adversidades da vida nos colocam a prova, e 

precisamos entender o que estamos fazendo e o quanto o outro precisa de nós, e com 

isso crescemos na vida da fé, da esperança e da família. Nada mais havendo a tratar o 

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

Ordinária a realizar-se dia 19 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 

 

 

 

 


