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Ata nº 029/2016  

 

Ata da vigésima oitava 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 setembro 

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; Artêmio Gross; Antônio Carlos Pedrolo;  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 028/2016, 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 Legislativo  03/2016 que altera a redação do art. 79 da Lei Municipal nº 366, 

de 17 de dezembro de 2003 e dá outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e 

foi aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de lei 24/2016 que Dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração e execução da Lei orçamentária de 2017, continua em estudo nas comissões.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Alceu Paulo Muller,  saudou os presentes, disse que 

sempre vem dizendo que a nossa administração é um caos, diz isso porque Tiradentes é 

ineficiente em saúde, educação e saneamento básico. Tiradentes do Sul na conservação dos 

veículos tira o primeiro lugar, gasta 2,51%, Campo Novo 0,72%, Crissiumal 1,24%, Derrubadas 

1,22%, Tiradentes gasta três vezes mais que Campo Novo e duas vezes mais que outros 

municípios em manutenção e conservação de veículos. Quando vem dizer aqui que tem 

vazamento em algum lugar contestavam, mas  tem muito mais, temos que procurar a justiça de 

novo, temos que fazer que de novo mais de cento e cinquenta homens venham aqui para ajudar 

resolver para termos dias melhores em Tiradentes do Sul, não quer ofender a nenhum vereador, 

quer que sejamos parceiros nesses trabalhos que somos fiscais. Temos também um desvio na 

educação, de uma funcionária, que ultrapassa a vinte mil reais, dinheiro que recebeu 

indevidamente, vejam o que está acontecendo, quando falam que não tem dinheiro para remédio, 

para arrumar patrola que está em cima do cepo. Na saúde temos uma funcionária, por meio de 

documento intitulado autorização de horas extras, a auditada determinou a inclusão de valor 

decorrente de horas extraordinárias de sobreaviso na remuneração da servidora contratada 

temporariamente na função de médica, com exceção do mês de outubro e novembro que deu 16 

horas e 19 horas, nos demais meses do ano, o Secretário de Administração, determinou a inclusão 

no valor correspondente a 35 horas em cada mês, isso trabalhando no interior das 17 às 19 horas, 

quando essa funcionária não cumpriu às oito horas e nem assinou ponto,  num ano ela recebeu R$ 

42.792,29, que nem um de vocês ganha num ano, isso é só de hora extra, essa é nossa 

administração, e hoje um papagaio e um gavião grudado; 45 com 13. Eles tem interesse em  ficar 

na prefeitura, porque tem processos andando em Santo Angelo, Brasilia e Porto Alegre. ;disse que 

foi um denunciante e não se arrepende de maneira nenhuma, temos que denunciar mais, está 

juntando  mais de vinte inquéritos, tem um para denunciar que é pequeno mais é uma vergonha. É 

desta maneira que o povo sofre, não temos remédios e estradas, quando recebemos um milhão e 

treze mil reais por mês e meia dúzia enriquecendo, isso dói, que não se cala, no mínimo vai 

denunciar.  Vereadora  Marisa Inês  Neumann,  saudou os presentes, comentou  e agradeceu aos 

vereadores a compreensão e apoio quando segunda passada aconteceu acidente envolvendo suas 
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filhas. Disse ao colega Alceu, que todos esses papéis que o vereador tem em mãos são denuncias 

já feitas, da médica tem ponto sim , tanto que já retornou a documentação dessas denúncias que 

vocês fizeram, e o povo não é memória curta, não tem saudades dos teus tempos, quando se usava 

carro público para levar sal para as vacas. Remédio, se falta tem que comprar e levar a nota e 

pedir auxílio para a prefeitura. Da funcionária aconteceu sim um equívoco grande, essa 

funcionária  era nossa  secretária de Educação, hoje é vice do PCdoB, ela sabia o que estava 

fazendo e disse que vai devolver esse dinheiro. Como aconteceu com muitos funcionários que 

receberam  insalubridade ilegal, que a gente pediu que fosse para a justiça para o prefeito pagar 

dentro da legalidade e não queriam ir, e garantiram que iriam devolver,  mas até hoje  ninguém se 

manifestou,  por exemplo o vice Renz. Então é fácil jogar palavras ao vento, mas não se iludam 

que o povo tem conhecimento sim, o povo não é  tão idiota que acredita em tudo que vocês falam. 

E comparar o transporte escolar de Tiradentes do Sul, Campo Novo, tem 70% do transporte 

escolar terceirizado, e nós temos uma frota todos os dias de 14 carros circulando, Esperança do 

Sul tem a frota do transporte escolar na garagem, terceirizou tudo,  questionou o porquê da 

terceirização. Para finalizar parabenizou aos que lutaram pela aprovação do projeto dos animais. 

Vereador  Leomar Jose Renz,  saudou os presentes, disse a vereadora Marisa que exige respeito 

quando falar  seu nome no plenário, porque não tem nenhuma denúncia em seu nome, e exige 

respeito total pelos seus 23 anos de vida pública, nunca botou a mão em recurso nenhum do 

município ou de alguém que fosse, é uma pessoa digna e honesta de ser respeitada, a 

insalubridade foi incompetência do prefeito João, no prefeito anterior já foi apontado que fosse 

incorporado a insalubridade no salário dos motoristas, agora vir dizer que os motoristas devem 

devolver dinheiro por incompetência do prefeito, isso não é justo, falavam que o Reneo era 

incompetente, mas o que aconteceu nos oito anos de governo do João, não pessoa mas como 

gestor público, a lei permitia que fosse pago insalubridade aos motoristas, de repente veio um 

perito e deu um laudo dizendo que os motoristas não tinham direito, e o prefeito não foi capaz de 

mudar a lei que era tão fácil. Disse que vai devolver porque não é injusto com ninguém,  mas não 

quer que falem o seu nome, pela pessoa que é, e pelo que representa na sociedade de Tiradentes, 

afirmou que não faz injustiça com ninguém, é de família pobre, digno de viver na família e não 

quer recurso público, não tem ambição de dinheiro, quer só o que é seu, e se tem problemas não 

adianta vir na Câmara dar altos discursos, querer se defender,  quem vai resolver é o capa preta, e 

que tem pena de quem apoia as coisas que não são corretas. Enfatizou que; se os bons abrir mão, 

os maus vão tomar conta. Pediu desculpas se ofendeu alguém, mas pede que ninguém use seu 

nome em hipótese alguma. Vereador  Antônio Carlos Pedrolo,  saudou os presentes, disse ser 

uma satisfação  depois de vários anos poder voltar ao Poder Legislativo. Disse que esse projeto 

dos animais, que por uma denúncia de uma pessoa que vem há anos denunciando o município, 

com certeza tem um grupo de apoiadores por trás, um cara que não tem moral pelo passado, pelo 

que fazia na Emater de Tiradentes, direcionava compras dos agricultores  para comércio de Três 

Passos ganhando comissão. Naquela denuncia que veio um monte de policiais, esses problemas 

que foram denunciados, disse que aonde tem fumaça tem fogo. Dos animais, disse que também 

cria animais  casa, temos que ser coerentes e razoáveis, se der problema de mosca e mau cheiro, 

da para corrigir e se organizar. Disse que respeita a todos os vereadores, e que graças ao governo 

João as coisas mudaram, do transporte realmente temos bastante viagens, a frota de manutenção é 
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grande. Parabenizou o desfile de sete de setembro aqui em Tiradentes do Sul, disse da 

importância de resgatar o patriotismo. Parabenizou a banda que temos no município, antes tinha 

que vir o colégio Ipiranga com a banda e hoje temos aqui em Tiradentes e não valorizamos, pois 

tinha pouca gente assistindo ao desfile. Disse que a Cavalgada foi muito importante, parabenizou 

a Leila que representou o Legislativo. Comentou que tem sua família, uma filha é brigadiana, 

outra tem problema de saúde de depressão, não é fácil enfrentar, mas que tem filha pequena que 

só da alegria e com isso renova as energias para enfrentar o dia a dia, sair de manhã cedo buscar o 

voto para estar aqui nessa casa por mais quatro anos. Vereadora  Leila Cristina Pilger Hermes, 

saudou os presentes, disse que foi a favor do projeto dos animais, mas tem muitas pessoas lá fora 

que não concordam, pode começar uma fase de denúncias, mas entende como é importante ter o 

leite e a carne, porque sabe o preço que está no mercado. Ressaltou que os maus tratos aos 

animais devem ser denunciados. Sobre a cavalgada, disse que gosta e faz parte, terceiro ano que 

participa, parabenizou o CTG em nome do patrão Antônio Bach e Nelson Zuge, é tudo com muito 

respeito, várias crianças pequenas acompanham a cavalgada. Também ao sete de setembro, 

parabenizou a todas as escolas que participaram, que temos que resgatar sim essas datas 

importantes, e cultivar mais a nossa história, são valores que temos que resgatar e  ensinar para as 

crianças. 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 setembro de 2016 no mesmo 

local e horário.  Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pelo 

senhor Presidente.  

 

Leomar Jose Renz       Elton Luis Pilger   

Vice-Secretário      Presidente 

 

 
 


