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Ata nº 017/2016  

 

Ata da décima sexta sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, 

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

06 do mês de junho 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; 

Erno Ellwanger; Alceu Diel;  Alceu Paulo Muller;  Marisa Ines Neumann e Leila 

Cristina Pilger Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente convidou o secretário a 

proceder à leitura da ata número 016/2016, 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: Projeto de Lei nº 13/2016 

que Dispõe sobre a instituição do Programa de Prorrogação da Licença Maternidade 

e à Adotante do âmbito do Município de Tiradentes do Sul, e dá outras 

providências, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei nº 14/2016 que 

regula o acesso à informação no âmbito do Município de Tiradentes do Sul e dá 

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

unanimidade no plenário. Deu entrada e foi distribuído para estudo nas comissões o 

Projeto de Lei 16/2016 que Altera os dispositivos do art. 4º da Lei Municipal nº 716 

de 13 de março de 2013 e dá outras providências. Resolução nº 01/2016 que dispõe 

sobre o pagamento de serviços de transporte e dá outras providências, obteve o 

parecer favorável nas comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Erno Ellwanger, saudou os presentes, 

discorreu sobre fatos da história política no Brasil, disse que hoje, na atual 

conjuntura política, estão voltando a tona os movimentos políticos de direita e 

esquerda.  A direita vem a ser os administradores, que procuram uma administração 

que envolva mais interesse sócio econômico, particulares, de grandes empresas, 

multinacionais, indústria e comércio, para o crescimento e elaboração de grandes 

projetos, que venham trazer benefícios pra a nação brasileira.  A esquerda está 

sendo provada pelos projetos sociais da atual presidenta afastada, e do ex-

presidente Lula, projetos mais direcionados ao bem comum, ao povo e a 

comunidade, e não interesses ligados muito ao crescimento econômico do Brasil, ou 

seja, os programas sociais; minha casa minha vida, bolsa família,  minha primeira 

terra, e outros programas sociais, projetos para a classe social média e baixa, que na 

realidade não traz um grande progresso, podemos provar isso através do PIB. A 

Agricultura é o único setor que cresceu nos últimos anos, sendo que a indústria e 
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comércio decaiu muito, e o Brasil não cresceu. Chegou ao ponto de observarmos o 

interesse da direita querer tomar o poder para o Brasil crescer e esquecer as partes 

sociais, o povo vai ter que sofrer, suar e trabalhar, e muitos que necessitam desses 

programas vão perder. Direita e esquerda começou através do populismo de Getúlio 

Vargas, final da década de trinta quando eleito presidente, na segunda gestão dele, 

chegou a fechar o congresso e administrou por conta própria, quando criou a CLT e 

todos os programas sociais para o trabalhador da agricultura, do comércio e 

indústria. Começou a ser perseguido, e, em 1947 perdeu a eleição para o General 

Eurico Gaspar Dutra, mato-grossense, que se formou general na escola de Cadetes 

no Rio Grande do Sul, em Rio Pardo. Se tornou um grande líder estudantil dentro 

dessa escola de Cadetes e se tornou general, e a popularidade dele se tornou muito 

grande e derrotou Getúlio Vargas em 1947, administrou até 51 e depois Getúlio 

voltou, e novamente a pressão, Getúlio quis mudar os programas em favor das 

classes mais carentes, houve pressão e se suicidou para não entregar o poder. Houve 

nova eleição e JK, Juscelino Kubitschek ganhou a eleição, foi pressionado mas 

segurou o mandato, era de direita, mas tinha tendências populistas para a classe 

pobre. Fechou o mandato. Jânio Quadros Goulart, um gaúcho, assumiu a 

presidência. Em 1964 entrou a ditadura militar, voltou o sistema da direita 

administrado até 85 quando deu abertura política, sendo que hoje estamos 

novamente numa questão esquerda ou direita, pelo que parece a esquerda está sendo 

derrotada e vai dar mudanças nesse Brasil, vai ser bom perante outras nações, o 

Brasil vai ter crescimento econômico, mas a classe social pelo que parece não será 

atendida dentro desse sistema. Vereadora Marisa Ines Neumann, saudou os 

presentes, analisando essa questão colocada pelo vereador Erno, disse que da para 

entender que um governo chega ao máximo de 12 a 15 anos no poder, o povo é 

feito de peteca, acaba sendo usado para alguns usufruir do poder, questionou se a 

classe trabalhadora é a maioria como não conseguimos manter um governo e 

produzir para sustentar um País, que a ideia agora é privatizar, vender,  como 

vamos manter o estado, é claro que não vai ter espaço para os trabalhadores, vamos 

voltar a ser escravos, não ser valorizados, não sabemos para que lado vamos, muitas 

vezes o povo é direita e outras vezes esquerda, e não conseguimos nos definir, fica 

claro que temos que  ser esquerda e brigar, se criou o rótulo de ódio,  e quando 

vimos as pessoas foram para a rua gritar, não gritavam fora esquerda, diziam fora 

PT, não se dizia que eram contra uma conjuntura e agora vamos aguardar quinze 

anos para ver o que vai dar, aqui se planta e aqui se colhe.  Vereadora Leila 

Cristina Pilger Hermes, saudou os presentes, sobre direita e esquerda, disse que 
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existe um equívoco quando se fala em crescimento econômico, crescimento 

econômico quem é da direita acredita que esse crescimento é somente através de 

incentivos para grandes empresas, destacou que no seu entendimento, crescimento 

econômico se dá através dos programas sociais e políticas públicas que são para 

toda a população. Em Tiradentes do Sul se não tivesse o Pronaf, a aposentadoria 

que é social, habitação, quantas empresas de materiais de construção já estariam 

fechadas. Disse ser obvio que o crescimento vem através dos programas sociais, 

através dos benefícios para a população mais carente, assim que a roda gira, com 

isso se tem desenvolvimento econômico não apenas para as grandes empresas. A 

vereadora reportou-se as notícias sobre a situação das empresas de leite, empresa 

Taurinos de Tenente Portela. O sindicato, juntamente com alguns produtores,  foi lá 

e enfrentou a Taurino há alguns dias atrás, a partir dessa mobilização A empresa 

começou a cumprir o que tinha sido acordado, e agora foi preso,   os maiores 

prejudicados, com certeza não vão receber as demais parcelas que tinham sido 

acordados, é uma pessoa de extremo mau caráter, pelas informações andava até 

com duas identidades, infelizmente os agricultores levaram a pior e isso reflete 

também no comércio de Tiradentes. Nada mais havendo a tratar o presidente 

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

Ordinária a realizar-se dia 13 de junho 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 
 


