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Ata da trigésima primeira sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, da 

Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 03 do mês 

de outubro 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; Antônio Carlos Pedrolo;  Alceu Paulo 

Muller;  Marisa Ines Neumann, Artêmio Gross e Leila Cristina Pilger Hermes. Após a 

leitura Bíblica o presidente convidou o secretário a proceder à leitura da ata número 

031/2016, 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 24/2016 que 

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei orçamentária de 2017, continua 

em estudo nas comissões. Projeto de Iniciativa popular que dispõe sobre a redução dos 

salários dos políticos de Tiradentes do Sul, conforme rege o regimento interno Art. 30 foi 

declarado prejudicado em face de  aprovação de outra com o mesmo objetivo.    

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

comentou sobre os dias de campanha, parabenizou o Alceu e Zeca, dizendo que todos 

esperam um bom governo, cumprimentou o Banana e Renz que souberam perder, ressaltou 

que assim acontece a democracia. Cumprimentou a todos os vereadores que se elegeram, 

dos que estavam somente  a vereadora Marisa ficou, os outros são todos novos. Isso é bom, 

disse que está há 24 nos na Câmara, fica feliz em colocar sua sucessora a Márcia. Quando 

diziam que ela não fazia 50 votos, ficava quieto, mas sabia do potencial e qualidade que ela 

tem e da facilidade, até se surpreendeu, nem todos que prometeram votaram, mas foi muito 

bem. Ficou em 5º lugar na votação. Disse que se viu agora quem deixou coisa boa, primeiro 

iria concorrer o Chorito mas não deram certo os papéis, aí concorreu a Márcia, foi muito 

importante, que hoje tem três vereadoras a Marlise, a Marisa e a Márcia. Que sai no fim do 

ano dessa casa com seu dever cumprido. A vontade do povo está nas urnas. Quem bota o 

nome para concorrer é porque tem coragem. Desejou que seja uma boa administração. 

Vereador Artêmio Gross,  saudou os presentes. Disse que sempre defendeu a verdade nessa 

casa legislativa. E o único vereador que realmente fez oposição foi o Alceu, e graças ao seu 

trabalho e dos seus filhos elegeram a Márcia, ela se elegeu pelo seu trabalho. Disse que 

trabalhou para o Erno e teve a infelicidade que ele não se elegeu, mas na sua casa foi 

dividido os votos, o Rafael trabalhou para o Paulo que foi o mais votado, foi uma surpresa 

nessa política, a Márcia sabe certo que também ganhou voto lá em casa porque ela sempre 

ajudou nós. E parabenizou as mulheres que entraram. Enfatizou a importância de não assinar 

projetos nessa casa que é errado para o município, se é só para agradar o prefeito é errado, 

tem que ser votado quando é viável, foi aprovado um projeto aqui que só o Renz, o Alceu e 

o Ellwanger assinaram contra, esse é o mal, hoje ta num rolo, Legislativo tem que fiscalizar, 

tem que ter mais tempo para ir atrás, até tinha que vir na semana um por dia junto com a 

assessora para se alguém viesse com problemas ir junto falar com o prefeito para resolver o 

problema. Fizeram uma assinatura para baixar o salário dos vereadores, mas o povo até tem 

razão, porque tem vereador que só vem aqui na segunda e pouco trabalham. Vereador  

Leomar Jose Renz, saudou os presentes, parabenizou a nova colega vereadora Marlise que 

vai ficar representado o Lajeado Bonito. Política não é para eternizar ninguém, política é 

uma arte e quem não sabe usar não pode entrar. Parabenizou o Alceu e o Zeca, que 

alavancaram a eleição, precisamos desenvolver o município. Parabenizou a Marisa pela 

reeleição, disse que fez uma nova experiência, que concorrer a prefeito e vice é uma 
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experiência bem diferente e mais difícil. A Leila não conseguiu mas vamos levantar a 

cabeça, se tivesse ido a vereador com certeza teria conseguido, mas a política não é pra viver 

a vida inteira, temos que nos desapegar das coisas. O Fato sai com nós, o Artêmio o Alceu 

não concorreram e o Elton sai junto comigo. Até o final do ano ainda temos bastante coisa 

para fazer e vamos continuar trabalhando e depois no ano que vem iniciar um novo governo, 

com dois nomes novos no cenário da política. Vereador  Elissandro Moacir Bonfanti,  

saudou os presentes,  parabenizou o Alceu e Zeca e toda equipe pelos 1.832 votos 

conquistados de forma honrosa egrandiosa, assim assumindo o município de 2017 a 2020. 

Parabenizou os vereadores eleitos Paulo e Marino do PMDB, Marlise e Renato do PSDB, 

Pedrolo e Marisa pelo PT, Valdir Bueno PCdoB partido novo aqui e a Márcia Muller pelo 

PTB, teremos uma representatividade de seis partidos nessa Câmara. A situação ficou com a 

maioria. Parabenizou também ao presidente que de forma honrosa praticamente conduziu 

uma campanha sozinho, conseguindo angariar 99% dos votos, pela sua pessoa, apesar da 

derrota mas levantou praticamente sozinho esse resultado. Parabéns aos vencedores um bom 

trabalho em 2017 a 2020 com uma Câmara renovada e que o nosso município continue 

andando. Vereador  Alceu Diel,  saudou os presentes, agradeceu aos 1.832 votos que ele e o 

Zeca fizeram pra essa grande vitória, parabenizou o Banana juntamente com o Renz pelo 

alto nível de campanha que fizeram, sem criticar e desmerecer ninguém e com certeza se 

tivessem ganhado a eleição iriam fazer um bom trabalho no município, por serem pessoas 

qualificadas e competentes que lutaram e continuam lutando pelo nosso município, e de 

antemão convidou para a partir de 01 de janeiro se unirem todos para Tiradentes continuar  

crescendo e melhorando cada dia mais. Disse que não leva mágoa de ninguém que não o 

votou, mas agradeceu de coração aos que votaram em sua pessoa e no Zeca. Tem certeza 

que Banana e Renz já estavam preparados para a derrota, pois a gente tem que estar sempre 

preparado para a derrota para não perder a cabeça, não fazer bobagem e fazer maldade, e sim 

levantar a cabeça e lutar pra o amanhã ser melhor.  Disse que já perdeu uma eleição e de 

cabeça erguida quatro anos depois voltou a Câmara e hoje tem a felicidade de estar nessa 

tribuna já falando como novo prefeito. E seu objetivo é a partir do ano que vem unir todas as 

siglas partidárias, para que possamos trabalhar juntos, sem rancor sem mágoa e sem 

perseguição, pois quem ganha com isso é a comunidade de Tiradentes do Sul e vai fazer o 

possível para não decepcionar nenhum munícipe de Tiradentes do Sul. Vereador  Anselmo 

Jose Feller,  saudou os presentes, parabenizou os 1.832 votos de confiança, transparência e 

honestidade. Parabenizou os  votos  do Elton e Renz , como diz o Alceu temos que estar 

preparados para a derrota e para a vitória, disse que sempre fez o trabalho como vereador e 

funcionário público com humildade e isso foi a razão de sua vitória. Fez um repúdio ao 

colega que concorreu a vice na oposição, o Renz,  aonde o ofendeu num comício dizendo  

não tinha escolaridade, não sabia ler uma ata, mas mesmo assim  venceu. O estudo não faz 

tudo. Quando o colega Renz recebeu uma medalha de ouro, fez um coquetel mas  não soube 

repartir essa medalha. Disse que apesar de seu baixo estudo e o Renz como pessoa de 

estudo, como ministro, quando  precisar vai buscar ajuda da sua pessoa e de outras pessoas. 

Quer passar ao colega Renz que tenha sempre humildade e educação, que amanhã ele 

também possa ser vitorioso. Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes em 

especial a nova colega Marlise. Disse que nesses quatro anos aqui na Câmara foi muito bom 

trabalhar com os homens e acredita que nós mulheres vamos trabalhar muito bem, pois é 

conversando que a gente se entende. Disse que foi uma campanha de 45 dias, aonde se 

visitou e foi recebido muito bem nas famílias, e lá nas famílias foi jogado muitas palavras ao 

vento, os nossos programas de rua também jogaram muitas palavras ao vento e talvez isso 
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também fez a diferença na campanha, pois a questão da humildade,  educação, respeitar as 

pessoas é tudo. E você entra no lar e fala coisas que as pessoas  contam pra gente, mas 

infelizmente as palavras foram ditas e o resultado veio, as pessoas reconhecem, nós políticos 

temos que cuidar um pouquinho mais o que se fala lá fora, porque não acham que o nosso 

povo é tão ignorante, nosso povo está ficando cada vez mais sábio e nesses quatro anos a 

nossa Câmara vai ser bem representada, o Alceu e o Zeca vão ser  bem fiscalizados e 

cuidados  não só pela oposição mas por todos nós, essa é a nossa função. A população 

espera muito de um vereador e tem dificuldade de entender realmente qual é a função de um 

vereador porque muito se grita e muito se diz. Então vereador que não tem o prefeito do seu 

lado vai ter muito mais dificuldade para atender o que as pessoas esperam que são as nossas 

indicações, então muito cuidado temos que ter e começar atender pelas pequenas coisas par 

chegar nas grandes e acredita que Alceu e Zeca são duas pessoas que vão ter muito cuidado 

com as palavras, palavras jogadas ao vento ninguém recolhe mais. Vereadora  Leila 

Cristina Pilger Hermes,  saudou os presentes, disse que aos que não se elegeram que não se 

sintam derrotados, aqui foi eu o Leomar o Elton e o Erno. Mas nós fomos derrotados nas 

urnas, mas não como pessoas que vamos continuar sendo as mesmas, trabalhando no dia a 

dia. Nada mudou em relação a nossa forma de ser e trabalhar. Parabéns aos eleitos, teve uma 

surpresa com o eleito Renato, os demais já imaginava. Agradeceu aos 140 votos, muito 

obrigada a eles todos. Que fez uma opção na sua campanha que seguiu do início ao fim, 

talvez não deu certo, mas não se arrependo dela. Agradeceu a família, pois não é fácil sair 

numa campanha 45 dias, a gente visita muito, essa é sua forma de fazer campanha, em 

muitas casas não conseguiu chegar, mas nas que chegou foi muito bem acolhida. Seus 

amigos e família que teve o apoio e são de fundamento  estão acima de tudo. Parabéns ao 

Alceu e Zeca, que façam um ótimo trabalho, Alceu tenha o máximo de cuidado, monte 

muito bem a tua equipe, coloque pessoas 100% de tua confiança, porque não é fácil 

governar atendendo as angústias do povo e o rigor do tribunal de contas. Então tenha 

cuidado para que sejam pessoas que possa confiar de olhos fechados. Finalizou dizendo que 

estão todos de parabéns, os derrotados e vitoriosos. Vereador  Elton Luis Pilger, saudou os 

presentes, passamos por um pleito eleitoral, com vitoriosos e com derrotados nas urnas, com 

surpresas e decepções. Parabenizou ao Zeca e o Alceu, e também a Marisa que continua 

nessa casa e aos demais colegas que estarão aqui a partir de janeiro.  Mesmo derrotado nas 

urnas saímos satisfeitos com a votação que fizemos, e hoje a coragem de colocar o nome pra 

uma eleição majoritária, tem que  ser levada em consideração, as pessoas sentam na frente 

da TV e ultimamente criticam os políticos e nós acabamos pagando por isso numa 

campanha. Pessoas que criticam os políticos e na cara dura pedem dinheiro. Disse que 

participou de um seminário em Porto Alegre quando essa questão estava no auge, onde o 

palestrante disse que a questão é só oportunidade, as pessoas que criticam furam filas, 

subornam o guarda, é uma questão do monte para pegar. Parabéns a todos  que se dispõe a 

concorrer, que pensam em fazer o melhor. Disse que ficou triste por  ter perdido na 

majoritária, mas contente pelo PMDB ter feito o Paulo o mais votado e o Marino segundo 

mais votado pelo PMDB. A Márcia pela coligação. Que bom as mulheres todas com as 

MAR no começo vai dar uma boa disputa de ideias. Surpresa também o Renato, o Zequinha 

com mais experiência, o Valdir Bueno pela primeira vez, o Pedrolo retornando, então vamos 

ter uma casa com um excelente trabalho. Disse que fomos surpreendidos com a mudança da 

lei eleitoral, perdemos o colega Zeca e no PDT perdemos o Zequinha, nos outros anos tinha 

que ser lá em outubro, quando muda lá em cima quem tem que experimentar primeiro são os 

municípios, em cima de uma eleição já sendo organizada deu toda essa mudança, teve a 
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novidade de rádio, que normalmente não tinha, que não estávamos preparados para usar, no 

início foi aos trancos e barrancos no começo, a questão das visitas foi prejudicado para 

chegar em todas as casas. E, sem criar polêmica, disse a Marisa que segurou ao máximo para 

levar a campanha sem desordem possível, mas que palavras jogadas e ditas,  nem sempre 

são tão fortes como atitudes tomadas. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a 

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

10 de outubro 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 
 


