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Ata nº 033/2016  

 

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

Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas do dia 10 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 

032/2016, 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, obteve o 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Artêmio Gross,  saudou os presentes, em especial 

os novos vereadores, que a Câmara seja bem representada pelos novos vereadores, a 

surpresa maior foi o Renatinho, os demais já eram esperados, e também o Erno, a Márcia 

tinha razão quando disse que ia cair bastante. O povo votou em novos, ficou somente a 

Marisa que tinha equipe grande, o que ajuda manter e segurar os votos, muitos não 

concorreram, foi uma campanha bonita, trabalhada e parelha. O Paulo onde colegas do PDT 

trabalharam para o Paulo, colegas do PDT votaram a maioria no Paulo, o Mário Klunke não 

ganhou votos se fosse mais ajudado seria o representante do PDT. Finalizou dizendo que 

tudo que  queremos é um bom trabalho durante os quatro anos. Vereador  Alceu Paulo 

Muller,  saudou os presentes, disse que lendo o Jornal Hoje, o Temer se aposentou aos 55 

anos, o Dr. Ketler se aposentou em 2011 com 51 anos, o Eliseu Padilha com 53 nos, e quem 

está discutindo essa lei são pessoas que ganham milhões e quem vai pagar são os  que 

ganham um salário mínimo, valor que ano que vem vai ser menos do que esse ano, disse que 

tudo isso faz parte de uma política aonde somos comandados por homens ricos que ainda 

roubam fortunas do governo e fazem de nós o que querem, isso não é de hoje, isso é desde 

Dão Pedro II quando gritou independência ou morte já tinha vendido o Brasil, e assim segue 

hoje a política. Quando falam em jogar palavras ao vento, não entende, porque a política, a 

campanha, os comícios nunca foram diferentes, quando jogam montes de dinheiro ao vento 

e fazem o embrulho e vai para votação, é difícil. Também se referiu que os vereadores não 

são do lado e nem contra o prefeito, são o legislativo, e que sempre cumpriu seu papel de 

vereador, legislador e fiscal, que é o único papel que o vereador precisa fazer; fiscalizar. 

Quando denunciou foram fatos que depois o problema é da justiça, não tira a razão de 

ninguém quando opta por um lado, mas que disse num comício lá no Porto Soberbo que se 

elejo quantas vezes quiser, e provou, elegendo a Márcia sua substitua, que está eleita, que 

nunca baixou a cabeça, nem como ganhador nem como vencedor, nunca largou um foguete, 

isso de falar “ prefeito ao meu lado e contra mim” vê nisso a história do não fiscalizar, e 

quando o vereador não fiscaliza deixa de fazer o seu papel, é muito melhor ser um 

pouquinho mais critico do que ficar calado. Que não vê mal nenhum aqui na Câmara se 

discutir e não na rua. Disse também o prefeito e o vice eleitos, que  não vão administrar com 

a maioria dos votos, que vão administrar com 1.832 votos contra 2.232 votos, então o povo 

ainda não está contente, ele queria mudança e não alcançou. Vão ter uma barra pesada para 

administrar esses quatro anos. A política é uma arte que temos que assim aceitar. Os colegas 

um tem que respeitar o outro, e assim terminamos a nossa campanha e elegemos o Alceu e o 

Zeca que vão governar bem o município, por serem pessoas honestas e sérias. Vereador  
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Marisa Ines Neumann, saudou os presentes, ressaltou o dia da criança e Nossa Senhora 

Aparecida no dia 12 e dia 15 dia do professor.  Quando se olha para Tiradentes do Sul, a 

partir de 2009 quando assumimos a prefeitura, muito se fez pelas crianças, fazendo uma 

retrospectiva, naquele tempo as crianças batiam na porta pedindo, balas, bolachas, chinelos, 

e criamos o projeto Além da Escola, aonde atendíamos na base de 60 a 70 crianças 

diariamente nas oficinas, o grupo de canto arte e movimento, peças de teatro, violão, 

atividades pedagógicas, depois veio a nossa EMEI que veio para cuidar das crianças de 

Tiradentes do sul, então nós como pais, como vereadores temos a obrigação, porque palavras 

convencem, exemplos arrastam, então que sejamos exemplos para as nossas crianças, temos 

uma realidade grandiosa com as nossas crianças, elas estão crescendo e evoluindo 

literalmente, temos que cuidar elas com bons exemplos. E dia do professor a maioria das 

famílias tem um professor e é uma missão grandiosa, todos os dias temos crianças com um 

sorriso largo nos esperando, então você não pode ir triste ou com a cara fechada, lá você 

recebe alegria e bem estar. Nossas crianças cada dia vem com mais conhecimento, as 

crianças não são mais as mesmas, mas o professor também não pode ser mais o mesmo. 

Vereador Alceu Diel,  saudou os presentes, disse que o candidato Renatinho do PSDB para 

sua pessoa não foi uma surpresa a votação, e foi uma demonstração que não é só com o 

dinheiro que se chega ao poder, mas com uma aceitação muito grande na sua comunidade. 

Olhando a votação a urna do São Francisco o Renatinho fez mais votos do que os candidatos 

a prefeito. Sobre o veto, houve uma denúncia de pessoas que nem moram mais aqui, é um 

fato que preocupa muito, vamos ter uma polêmica e briga muito grande com a comunidade, 

acho muito justo fazer essa audiência pública para ouvir o que a sociedade quer. Essa 

denúncia não partiu de um vizinho, temos o fiscal sanitário para ver se alguém está sendo 

prejudicado por algum vizinho.  

Vereador Leomar Jose Renz,  saudou os presentes, disse que quando  falamos alguma coisa 

a mais alguns nos dizem que somos mal educados, mas que tem a presença viva na sua casa, 

que é educação,  que é seu filho. Disse ao colega Artêmio, que gostaria de lhe pedir qual o 

partido que o mesmo pertence, pois vergonhosamente ocupa o cargo do vereador Erno 

Ellwanger do PSB e não votou para ele, pois segundo disse aqui votou para o Paulo, 

Ellwanger e Márcia. Disse que não deu Cãmara em nenhum momento para o seu cunhado, 

ele  mora na costa, é jovem, pouco conhecido e fez cento e poucos votos com orgulho e sem 

dinheiro, porque ele não sabia como iria e não gastou. Que como vice prefeito não poderia 

direcionar o voto para ele, com certeza votou para ele, mas dentro de uma coligação não 

podemos direcionar votos. Mas o vereador Artêmio o desafiou aonde estaria o nosso 

pedetista, então faça como o Zequinha fez e saia do partido, assuma e concorra, ao menos 

assuma a sua responsabilidade. O contrário é falta de ética, melhor derrotado participando 

do que não participar, ter opinião, durante esses 16 anos nesta Câmara, sempre deu sua 

opinião. Segundo a sessão anterior, ele disse que funcionário público não deveria ser 

vereador, mas o Zeca é vice prefeito e funcionário público com orgulho, porque funcionário 

não teria tempo para vir aqui na Câmara, mas por duas vezes deu a Câmara e o vereador 

Artêmio também não veio aqui fazer trabalho.  Disse que tem suas atitudes e responde por 

elas, e que ninguém tiraria a sua reeleição a vereador se tivesse ido, pois faz um trabalho 

diferente, mas parabeniza todos os nove eleitos. Concluiu sua fala, dizendo que; O melhor 

travesseiro é a consciência, cada um cuide de suas ações. Vereadora   Leila  Cristina Pilger 

Hermes,  saudou os presentes, comentou quanto a audiência pública sobre o projeto dos 

animais, disse que defendeu desde o início a realização da audiência pública, porque tem 

muitas pessoas favoráveis e muitas contrárias, nós como vereadores tomar essa decisão de 
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liberar amplamente como foi proposto é difícil e votar contra também é complicado, nada 

mais justo que ouvir a comunidade numa audiência pública. Disse que; usar essa tribuna 

para falar em gastos em campanha eleitoral parece ser normal, mas para sua pessoa nuca foi 

e nunca vai ser, se não se elegeu, fez somente 140 votos, tem muito orgulho, pois é pela 

pessoa que é, é pelo que já fez pelas pessoas, e não precisou gastar dinheiro algum, há não 

ser gasolina, o  carro, e a sola do sapato, e infelizmente se trata isso com a maior 

naturalidade, e  não deveria ser assim. Ressaltou que não se arrependo e nunca vai se 

arrepender da campanha que fez, vai voltar a trabalhar  normal fora do legislativo, e 

finalizou dizendo que; Tomara que muitas crianças não sigam os nossos exemplos, 

principalmente na política. Vereador  Elton Luis Pilger,  saudou os presentes, disse que 

foram chamados de mentirosos pelos políticos do PCdoB, mas anunciamos que os votos 

deles seriam nulos e foram nulos. Foram 1.217 nulos aonde tem mil e poucos votos do 

PCdoB, nas últimas 15  ou 16 horas antes da eleição tentou trocar a vice num até de 

desespero, aonde a juíza disse que era uma atitude de má fé, a lei é rigorosa e a vice dele foi 

cassada. A disputa do Artêmio com o Renz, no fim acabei no meio dessa história pagando o 

preço pelo PDT, mas o Artêmio como PDT estava com uma placa de candidato de um 

partido e ainda apoiando outro a prefeito. Se cobraram de nós,  e espero que estejam 

satisfeitos com o castigo que nos impuseram, e se impuseram também porque acabaram 

ficando sem nenhum vereador do partido e também sem vice. Quanto ao projeto dos 

animais, que fui um defensor para votar logo, porque as pessoas vinham nos pressionando e 

estávamos num pleito eleitoral, o prefeito numa atitude sensata acabou vetando o projeto, 

mas que os trabalhos dessa casa não sejam desmerecidos pois  nós estávamos amparados 

pela lei e tínhamos condições de votar da forma como foi votado, e agora temos a 

oportunidade e vamos abrir e discutir o assunto na casa com cada um defendendo o seu lado 

e com a presença do promotor de justiça.  E na lei atual é proibido ter animais na cidade e 

todos tem e ninguém faz nada, e quando é denunciando a fiscalização tenta  fazer uma 

solução pacificamente entre os vizinhos. Enfatizou que; a Câmara tem  30 dias para votar 

esse veto e espero que consigamos encerrar essa pendenga na minha gestão. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a 

próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 17 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 
 


