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Ata nº 021/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 04 do mês de julho 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 020/2016, 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: Obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado por 

unanimidade no plenário o Projeto de Lei nº 22/2016 que dispõe sobre denominação de ruas no 

Distrito de Novo Planalto Município de Tiradentes do Sul e dá outras providências. Deu entrada 

para análise das comissões os seguintes projetos de lei: Projeto de Lei nº 023/2016, que altera o 

artigo 5º da Lei Municipal 687/2011, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a composição 

do Conselho Municipal de Educação. E Projeto de Iniciativa popular que dispõe sobre a redução 

dos salários dos políticos de Tiradentes do Sul.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Leila 

Cristina Pilger Hermes, saudou os presentes, registrou que seria bom se toda segunda-feira as 

pessoas acompanhassem as sessões da Câmara, reportou-se a sessão da semana passada, onde 

votou contra o projeto da reposição da inflação dos vereadores, foi um tanto criticada, mas é uma 

questão de opinião, e pela conjuntura atual que estamos vivendo, a crise que está instalada, a 

greve dos professores, o parcelamento do salários dos funcionários públicos, a questão da 

previdência correndo altíssimo risco de reforma, por tudo isso votou contra a reposição de 11% 

no subsídio do vereador, e foi criticada porque votou a favor da reposição do salário do prefeito, 

mas frisa que; votou a favor da reposição do prefeito e secretários, porque ninguém pode receber 

mais que o prefeito, e temos médicos concursados no município, então a reposição se justifica 

porque caso contrário não teria mais como dar aumento para o funcionalismo municipal. Frisou  

ainda que prefeito e secretário é dedicação exclusiva, 24 horas por dia, principalmente na 

secretaria da saúde. destacou que o papel do vereador é voltar para a comunidade, fazer reuniões, 

ter dedicação exclusiva, mas não tem como fazer isso sendo um cargo eletivo de quatro anos e 

não tem como largar sua função para se dedicar exclusivamente a função de vereador. Reforçou 

que não quer criar conflito e respeita a opinião dos colegas que votaram favoráveis, disse que é 

sua opinião, defende, votou contra e votaria de novo, hoje o salário do vereador é de R$ 3.074,00 

e com a reposição passou a R$ 3.414,00, estava de bom tamanho e por isso votou contra. 

Concluiu sua manifestação dizendo que; estamos numa democracia e temos que respeitar a 

opinião de todos. Vereador Leomar Jose Renz, saudou os presentes. Disse que na Câmara somos 

unanimes em todos os projetos, a casa está em harmonia. Se temos dificuldades no país, estado e 

município, alguém é responsável por isso. Todos os projetos que o prefeito faz passam pela 

votação no legislativo, então o legislador não deve vir aqui só para usar a cadeira, precisa 

conhecer e votar conscientemente todos os projetos. Essa é a importância do poder legislativo na 

sociedade, o executivo é responsável por todos os atos públicos. Comentou as dificuldades no 

início do município no ano de 1993. A situação da agricultura familiar  era defasada, não existia 
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mais casas novas no interior do município. O orçamento era quinhentos mil reais, hoje está em 

um milhão, o município desenvolveu, graças ao trabalho, mas todos ajudam, todos são 

importantes para o município, não podemos criar divergências, mas temos que construir juntos, 

cada vez melhor. Se temos educação, trabalho, desenvolvimento, e família, está tudo bem. Frisou 

que, o desenvolvimento do município é o reflexo do trabalho que foi realizado por todos.  

Vereador Alceu Paulo Muller,  saudou aos presentes. Destacou que; que não existe crise no 

Brasil,  que existe corrupção, se não fosse a corrupção teria dinheiro. Traçou um relato  dos 

agricultores que saíram do município, questionou que; se temos Emater e Agricultura o que foi 

feito para segurar o pequeno  agricultor no município. Temos que fazer uma administração em 

conjunto, sem cor partidária, sem ranço um com o outro, mas com qualidade de saber o que 

estamos fazendo, é vereador há 24 anos, é fiscal, e nisso a comunidade devia estar junto, porque 

se os vereadores fiscalizassem todos os dias o trabalho do prefeito e da administração, não 

existiria tanta corrupção. Respeita a opinião de cada um, não sabe se vai concorrer, mas apoia os 

vereadores que estão aqui, não podemos trazer para essa casa o que não tem haver com o 

desenvolvimento, devemos trazer fiscalização, coragem, que não é situação nem oposição, não 

podemos trazer desunião e diferença entre vereadores, temos que discutir e encontrar uma saída, e 

a maior função é fiscalizar o prefeito, esse é o papel do legislativo, fiscalizar o executivo. Disse 

que nessa casa na maioria das vezes entram professores e alunos, dificilmente pessoas lá do 

interior que tem interesse em melhorar as estradas. Pena que vocês não vêm todas as sessões, 

temos projetos importantes, mas vocês não vieram, e os projetos foram aprovados. Vereador  

Anselmo Jose Feller,  saudou os presentes, disse que é vereador em terceira gestão, e referente o 

projeto popular que veio nessa casa, vai assinar também o abaixo-assinado, e não vamos parar por 

aqui, vamos até o estado, até a união, e vamos trabalhar pelo povo. Precisamos cortar a corrupção, 

isso começa no município, o projetinho que aprovamos na semana passada, se for preciso baixar 

para um salário mínimo assina em baixo, se for preciso concorrer a salário zero, concorre. Lá fora 

o eleitor o conhece, pelo seu trabalho como vereador e como operador de máquina. Deixou claro 

que se depender do seu voto, será candidato a vereador com salário zero. Vereador Erno 

Ellwanger, saudou os presentes, comentou sobre o projeto popular, reportou-se as questões das 

corrupções,  lamentavelmente essa semana, apareceu nos anais o desvio de dinheiro no ministério 

da cultura, cento e oitenta milhões roubados, que era para ser investido em obras, em cultura, se 

não houvesse esses rombos. Manifestou-se dizendo que em dois mandatos fez projetos e  trouxe 

emendas parlamentares para o município, em Alto Uruguai foi inaugurado a UPA, naquela casa 

como vereador trouxe cem mil reais que foram comprados equipamentos que estão lá dentro, do 

deputado federal Jose Stédile, trouxe cem mil reais em 2009, onde foi comprado um trator e uma 

ensiladeira para os pequenos agricultores,  trouxe mais cem mil para o calçamento em Alto 

Uruguai, mais trezentos mil que a presidenta Dilma por infelicidade nossa não liberou, mas já 

estava encaminhado para o nosso município. Quando o prefeito estava cobrando 86 mil reais para 

moradores para calçamento de três ruas, bateu o pé e ele reduziu, porque estava cobrando além do 

que estava sendo recebido. Frisou que como vereador trouxe aproximadamente 500 mil reais para 

o município, registrou também o trabalho popular realizado junto a comunidade, o auxílio que 

presta diariamente ao povo, principalmente de Alto Uruguai, no encaminhamento de documentos 

e outros. Enfatizou que o seu salário de professor aposentado é sempre superior ao de vereador, e 
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que faz jus a sua aposentadoria e ao salário de vereador, e quem acha de ganhar menos é porque 

não tem serviço junto a comunidade, com certeza não é por compra de votos que está aqui, mas 

por seu trabalho digno e honesto perante a comunidade de Tiradentes do Sul. Vereador Alceu 

Diel,  saudou os presentes, comentou obras no município que nem foram inauguradas e já estão 

dando problemas. Comentou emenda que conseguiu através do deputado Covatti de 200 mil reais, 

que foi investido na construção do asfalto na Avenida Tiradentes, aonde o colega Fato já pediu 

duas vezes ao prefeito que vejam com o responsável para tapar esses buracos. Relatou que foi 

buscar informações  do porquê essa obra ter sido feita em cima de uma rede construída há mais de 

vinte anos, informaram que é reponsabilidade da Corsan, questionou de quem é a Corsan, disse 

que a Corsan é nossa, é dinheiro público, um órgão faz uma obra e outro detona para recuperar 

outra obra. E assim acaba sendo destruído a pavimentação. Ainda sobre a inauguração do asfalto 

em Lajeado Bonito, disse que há mais de ano essa obra esta pronta e a empresa não consegue 

entregar porque aparecem buracos, ganham o dinheiro e não se sabe quem é o responsável,  a 

comunidade não apareceu porque estão amedrontados com aquilo, pois após a inauguração não 

sabem  a critério de quem vai ficar a manutenção.  Nada mais havendo a tratar o presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-

se dia 11 de julho 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 
 


