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Ata nº 019/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 20 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 018/2016, 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 16/2016 que Altera os dispositivos do art. 4º da Lei 

Municipal nº 716 de 13 de março de 2013 e dá outras providências e o Projeto de Lei nº 17/2016 

que Autoriza o Executivo Municipal adiantar 50% da Gratificação Natalina aos Servidores 

Municipais, obtiveram o parecer favorável nas comissões e foram aprovados por unanimidade no 

plenário. Estão em estudo nas comissões os seguintes projetos: 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; Projeto de Lei nº 15/2016 

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; Projeto de Lei nº 19/2016 que autoriza o 

Poder Executivo a receber em doação, sem ônus para o Município, fração de terras urbana, 

Tiradentes do Sul e dá outras providências; Projeto de Lei nº 018/2016 que Acrescenta o Art. 28-

A na Lei Municipal nº 807/2015; Projeto Legislativo 001/2016 que Dispõe sobre a fixação mensal 

do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Tiradentes do Sul para o período de 

1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020; Projeto de Lei nº 002/2016 que Dispõe sobre a 

fixação mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul para o período de 1º de 

janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Leila 

Cristina Pilger Hermes,  saudou os presentes,  relatou sobre o seminário estadual referente ao 

futuro da Previdência Rural, promovido pela Fetraf, do qual participou em Porto Alegre. Estava 

presente a doutora Jane, formada em direito previdenciário,  e o ex- ministro da previdência social 

Carlos Gabas.  Querem mexer na previdência rural, nos agricultores que ganham salário mínimo, 

frisou que a idade reduzida para agricultores, se dá, porque o trabalho rural é considerado penoso, 

há uma diferença muito grande comparando uma mulher de 55 anos que toda vida trabalhou no 

meio urbano ao lado de uma agricultora, por isso existe essa diferenciação de idade no meio rural, 

a aposta é que o Michel Temer irá começar a parcelar o pagamento dos benefícios previdenciários 

pra dizer que o rombo está aí e precisa ser feita a reforma na previdência, existe um grande 

buraco entre o que é descontado do bloco e o que chega na previdência, hoje a arrecadação da 

previdência é de 7,1 bilhões e os benefícios são 9,8 bilhões, o que não é tão absurdo para resolver, 

basta fazer alguns ajustes. Vamos brigar pelos nossos agricultores, a questão da desvinculação da 

aposentadoria com o salário mínimo é um impacto, por isso chamamos tanta a atenção para essa 

reforma que atinge todos os aposentados, o movimento sindical e entidades vão assumir essa 

briga, defendendo os agricultores familiares dessa reforma da previdência, o  Temer recuou um 

pouco e não encaminhou ainda as reformas porque tem medo das mobilizações de rua. 
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Conclamou a todos que, quando o sindicato chama para os movimentos, participem, incentivem 

os pais, porque somente dessa forma para defender e a reforma não acontecer nos moldes em que 

está sendo apresentada. Vereador Alceu Paulo Muller, saudou os presentes, frisou que o Brasil 

inteiro está em crise, não só o INSS, mas hospitais e segurança. Pagamos 43% de imposto, então 

vejam os nossos governantes o que fizeram com o dinheiro. Não são só os agricultores, temos 

também os professores que não deviam trabalhar 30 anos para se aposentar, nós seres humanos 

somos explorados pelos políticos. Não se deve falar em Temer, num só governante, temos que 

falar na classe política do Brasil, toda corrupção do menor até o maior, porque não poderia faltar 

dinheiro se as coisas andassem dentro daquilo que devem. Citou escolas com 30 alunos e 10 a 15 

funcionários. No nosso interior também não foi feito nada para manter o agricultor. O nosso 

salário está no mínimo, quando nosso aposentado ganhava meio salário representava mais em 

valor do que agora. Porque o salário de hoje para trinta anos atrás não tem comparação. Não é só 

no Brasil esse caos, o PT disse que tinha estrutura para governar 16 anos e quebrou o país, porque 

não falam do Fernando Henrique Cardoso, que pegou o país com 60 a 80% inflação mês, criou a 

URV, o plano real, e botou inflação zero, governou por oito anos com inflação zero,  aí entrou o 

Lula por oito anos, Dilma mais quatro, está aí o problema andando, o que fizeram. Vão mexer na 

aposentadoria e quem vai pagar somos nós. Vereador  Leomar Jose Renz, saudou os presentes, 

destacou honraria prêmio ao Mérito Escola Tiradentes que recebeu em 2014, ano passado recebeu 

medalha de ouro e esse ano foi agraciado com a medalha de prata.  Disse ficar muito feliz com 

isso. Vereador destaque é concedido ao vereador mais influente do município. Quanto à questão 

da aposentadoria, disse que sempre foi a favor de ajudar quem mais precisa, mas o ministro da 

previdência deixou bem claro que a aposentadoria quem tem direito adquirido não será mexido. A 

nossa agricultura familiar está passando por uma transformação, os pequenos agricultores quase 

estarão extintos, meia dúzia de médios que possuem maquinários, que vão produzir, os pequenos 

não existirão mais, a nossa juventude hoje busca estudar e trabalhar em outras áreas, muitas vezes 

deixam os pais e vão buscar empregos fora.  O pequeno agricultor não consegue mais vender o 

leite em pequena proporção aí vem os que compram e não pagam e quebram o pequeno agricultor 

de vez. O Brasil está com onze milhões de desempregados, primeiro temos que combater o 

desemprego, que gera violência e assaltos, temos que procurar uma saída. Vereador  Elton Luis 

Pilger,  saudou os presentes, discorreu sobre política,  questionou se todos lembram quais os 

políticos que votaram nas últimas eleições, isso se da porque não se tem o contato com os 

políticos a nível federal e estadual, da mesma forma como se tem com os políticos locais. Relatou  

conversa que teve com um senhor de Vista Gaúcha, o qual falou  que em Vista Gaúcha tem 

consenso na eleição,  estando a frente o PMDB, lá a população está cem por cento satisfeita com 

o apoio que recebe do município em todas as áreas, comparando com o nosso município, vemos 

como temos dificuldades, pessoas que aqui moram e investem, agricultores fortes, que  tem uma 

tremenda dificuldade em se manter.  Fez um relato do curso que participou há poucos dias, onde 

uma senhora perguntou qual é a coisa mais imprescindível para as pessoas, a maioria citou saúde, 

e ela respondeu que é tempo livre para aproveitar, porque o materialismo e consumismo tomou 

conta. Temos que ganhar cada vez mais, a classe dos professores, dizem que o governo tem que 

fiscalizar mais para ter retorno e poder pagar, o governo estadual e federal não tem dinheiro. 

Discordou com as colocações da vereadora Leila, dizendo que não é o Temer, que é o governo, 
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que a Dilma já estava preocupada com essa situação. Salientou que quem tem que manter uma 

empresa em dia, tem dificuldades, que relacionou hoje que dá mais de 38 impostos e taxas que as 

empresas pagam, é quase melhor viver na informalidade. Aí vemos absurdos como um técnico da 

seleção brasileira ganhando 800 mil reais mês, inadmissível num país como o nosso, e quem paga 

somos nós. Para isso às vezes tenha que se fazer manifesto, bloquear o ir e vir de outras pessoas, a 

sociedade às vezes condena, mas temos que fazer alguma coisa. Nós vereadores às vezes não 

somos valorizados e compreendidos, até por aí tem anúncios, - a Câmara de Vereadores não 

precisava existir, salário de vereador não precisava ter, qualquer um serve para estar lá. Destacou 

que isso não é  interessante, a comunidade precisa estar representada, participar cada vez mais, e 

os vereadores fazer ao máximo seu trabalho para conscientizar e produzir, porque ainda os 

políticos que mais tem contato com seus eleitores são os 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 27 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 
 


