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Ata nº 010/2016  

 

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

da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos 

dezoito 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, Artêmio Gross, Airton Adelar Borger, Alceu Diel, 

Ivaldino de Almeida Bueno, Marisa Ines Neumann e Leila Cristina Pilger 

Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura 

da ata número 009/2016, 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: Em estudo os 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. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  Elissandro Moacir Bonfanti,  

saudou aos presentes, disse que neste momento especial que vivemos na 

política brasileira, nós nesse recanto tão belo que temos, não podemos ficar 

somente olhando o circo armado que aconteceu ontem em Brasília, com 

palhaços de todos os lados. Conversando com alunos da escola e amigos 

seus, o que ficou mais escandaloso, é que quando uma pessoa vai para uma 

tribuna para uma votação importante que está decidindo o futuro do país, 

citaram os avós falecidos, só faltou dizer pelo meu cachorro, ficou nítido 

quem acompanha notícias em sites como, New Yorq Times, no jornal disse 

que presidente do Brasil é julgada por gangster, aonde a ministra Carmen 

Lúcia e a outra na hora de dar discurso só dizem acompanho o relator,  está 

faltando lideranças, tivemos o grande Brizola já falecido, tivemos o Lula 

que a mídia afundou, o sistema que foi criado vai trazer mudanças para a 

política, daqui para a frente não vai mais existir muitos partidos, de agora 

em diante ou você é da direita ou da esquerda, isso ficou nítido e declarado, 

porque eles não estão preocupados com a educação e com a saúde,  

interesse puro, próprio e particular, também viu a matéria no jornal aonde o 

delegado da polícia Federal seu Janot, disse que vai encerrar a lava jato 

porque não há mais razão de ter lava jato, não está entendo, porque o 

pessoal da lava jato ainda não foi para a cadeia,  e a presidenta o crime dela 

foi ter pego dinheiro emprestado no banco para pagar o bolsa família, o 
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minha casa minha vida e o seguro desemprego, então temos uma presidenta 

da República sendo destituída  num golpe político, puro e midiático. Em 

comparação temos uma base de 40% dos deputados envolvidos diretamente 

no petrolão que é operação lava jato, então chegou num ponto de ironia 

aonde hoje falou com amigos da Argentina que fazem graça do Brasil. 

Então não é questão de partido, virou uma baderna em Brasília, somente 

interesse particular dos nossos deputados, e agora vamos esperar que os 

senadores se cassarem a Dilma, arrumem argumento, não  venham falar 

que foi por causa do avô, da avó, que defendam uma causa. Lembrou a 

frase do Padre Mauro que disse que a situação nunca está tão ruim que não 

possa piorar. Vereador  Artêmio Gross, saudou aos presentes, disse que 

ontem foi feio para o nosso Brasil, mas agora chegou a hora de tirar os 

corruptos todos do Brasil, escutou ontem a noite uma entrevista com o 

Delcídio do Amaral, tem uma lista de mais quinze que ele vai entregar, 

claro que a Dilma e o Lula não assinam nada, quem assina são os que 

trabalham para eles, talvez vai chegar um Brasil limpo, que param de 

roubar no Brasil, há treze, quatorze anos atrás, quando Lula foi primeiro 

ano presidente, tinha uma casa de 150 mil, filhos dele empregados e hoje 

são os maiores empresários do Brasil, pensa que tem muita gente que tem 

que sair, o Cunha, o Michel Temer, o Paulo Maluf, marcado há anos como 

o maior ladrão, maior desvio de dinheiro e está impune, então foi um 

começo que talvez a Dilma não merece, mas agora vão pegar o resto, um 

vai começar de entregar o outro, talvez vai ser bom ou bem ruim, isso é seu 

medo, militares entrar, dar uma guerra entre os civis, ontem até foi muito 

bem, acho que temos que passar a limpo, muita gente ficando rico sem 

saber da onde que vem. Vereadora Marisa Inês Neumann, saudou aos 

presentes, citou o grande momento ontem realizado, momento histórico, 

mas não pode deixar de discordar com seu colega Artêmio, que disse que 

daqui para a frente se passa o Brasil a limpo, bem pelo contrário, porque 

até aqui estava se investigando, e quando se diz que mais de 40% dos que 

fazem parte da comissão de impeachment estão sendo investigados por 

corrupção, desses  364 que votaram sim, todos eles estão com o rabo preso, 

votaram sim com a promessa que vai terminar a investigação, não se 

iludam que votaram sim de graça, como muitas pessoas, começando pelo 

nosso município, que as pessoas vendem seus votos, assim fizeram lá em 

cima também, distribuíram sacos de dinheiro para comprar os deputados e 

vai parar a investigação, um vai começar a tampar o outro e não destampar, 

porque até aqui nós tinha uma presidente que deixava investigar, e agora 

com um presidente como o Michel Temer como presidente da República, 

assumindo que também fez pedaladas fiscais, e aqueles deputados dizendo 



 

 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 
          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 

fora corrupção, votando sim para tirar a corrupção, mas não tem nada de 

roubo contra a Dilma, e o Cunha quantos milhões roubados e desviados 

para a Suíça, esses vão governar o país. Disse que dormiu muito bem 

ontem a noite, não assistiu televisão porque o resultado era previsto, 

levantou muito bem, e Dilma deve ir para casa descansar, porque lá tinha 

sim dois lados, um lado querendo tirar o PT do poder e outro querendo 

pegar o poder, poder não se pega, poder se conquista, e isso vai ficar na 

história. Vereadora  Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou aos presentes, 

comentou o dia de ontem que foi uma piada, e muita piada no dia de hoje 

nas redes sociais, só faltou homenagear o papagaio e periquito, uma grande 

lástima, preocupados com o povo brasileiro poucos, perdemos um round, 

mas ainda não perdemos a guerra, mas vai ser difícil reverter, sua 

preocupação é daqui para a frente, quem ficar a frente vai querer governar 

com déficit zero, e para isso vai ter que cortar gasto, e o corte de gatos com 

certeza vai ser na previdência social, não vai ser para os grandes 

empresários e grande banqueiros, mas infelizmente a reação do nosso povo 

que vi de Tiradentes é de tanto faz, como tanto fez, porque isso não é 

comigo, é aí que nós nos enganamos muito, porque o corte com certeza vai 

ser na área da previdência aumentando a idade da aposentadoria, na área da 

habitação, em outros programas sociais, bolsa família provavelmente não 

vão mexer, o juro do pronaf com certeza vai aumentar, porque a gente tinha 

no governo quem favorecia os mais pobres e agora vamos ter no governo 

alguém que defende os grandes empresários, os grande banqueiros, a ficha 

ainda vai cair e a história vai mostrar. Vereador Ivaldino de Almeida 

Bueno,  saudou aos presentes, disse da grande satisfação de poder fazer 

parte e ajudar desenvolver os trabalhos do município, que está aqui para 

ajudar desenvolver os projetos que estão nessa casa, não está aqui para 

criticar partidos políticos, mas sim, para trabalhar, esteve afastado por sete 

anos dessa casa, disse que era vereador  na época que essa casa foi 

construída e ajudou nessa construção, na época pagava-se aluguel, e essa 

casa foi construída com recursos da Câmara que foi economizado, e o 

Alceu Diel, na época deu início a essa construção, e é com satisfação que 

está aqui hoje para defender o município. Vereador  Airton Adelar 

Borger,  saudou aos presentes, disse ao Elissandro que fica muito contente 

quanto a indicação que fez,  que fica muito contente que já tenha uma verba 

disponibilizado para que esse bairro seja beneficiado com uma 

pavimentação, que acha muito importante o trabalho de um vereador que 

encaminha emendas junto aos deputados para que possamos desenvolver o 

nosso município. Disse que há oito anos atrás conseguiu uma emenda junto 

ao deputado Busato para a pavimentação da Rua Sete de Setembro, então 
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todos os vereadores, juntamente com a administração tem que fazer a sua 

parte para melhor desenvolver o município. Disse que fez pedido de 

emendas junto a deputados e quase tem a garantia que no próximo ano terá 

uma emenda de 280 mil reais para Tiradentes. A gente tem que trabalhar 

em prol do município. Comentou que sábado terminou o varzeano dos 

aspirantes, aonde o esporte que faz parte, a juventude e todos podem 

participar, o Missioneiro ficou campeão o Sol de América ficou vice, e aos 

que participaram, o Sempre Alegre, o Internacional, Atlético e Guarani que 

participaram, parabenizou a todos, agradeceu pela organização, sábado 

transcorreu tudo normal, durante o campeonato houve alguns incidentes 

mas faz parte, e tudo foi contornado e resolvido. Comentou também que na 

segunda passada, fez uma reclamação de que não concorda com a cobrança 

de taxas na abertura de fossas, isso é ajuda na prevenção da saúde. O seu 

vizinho, Volmir Marth, as mulher dele pagou uma taxa de R$ 60,00 que 

pegou do bolsa família, pagou para abertura de uma fossa, podemos rever 

isso, ver a possibilidade de nós podermos ajudar todas as pessoas que 

necessitam desse atendimento. Quanto ao dia de ontem, cada um interpreta 

da sua forma, vê que Dilma e Temer governaram quatro anos juntos, foram 

de novo, eram companheiros dos dois lados, agora a Dilma perdeu a 

credibilidade junto ao congresso, não precisavam criar esse espetáculo, se a 

Dilma não tivesse mais governabilidade e o Temer fosse a solução, se 

afastasse e entregasse para o Temer assumir durante seis meses ou um ano, 

para ganhar a eleição se uniram, mas para resolver a situação cada um foi 

para um lado, todos erraram. Quando não há diálogo nada da certo, o Brasil 

só tem a perder, não interessa quem fica, mas que alguém dê conta do 

recado e resolva os problemas do Brasil. Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 25 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 

 

 

 

 

 
 


