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Ata nº 004/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos sete dias do mês de março 

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 solicitou ao secretário a leitura da ata número 003/2016, 

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 001/2016 que autoriza o Executivo Municipal Contratar 

professores substitutos, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei nº 

002/2016 que Autoriza o Executivo Municipal Contratar motoristas substitutos, 

continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 04/2016 que Cria o Conselho 

Municipal de Turismo, Cria o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências, 

continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei nº 05/2016 que Altera os Arts. 3º 

e 4º da Lei Municipal nº 663/2011, que dispõe sobre a composição dos membros do 

conselho municipal de proteção ao meio ambiente – COMPAM e o número mínimo 

de membros presentes para deliberações, respectivamente, continua em estudo nas 

comissões. O  Projeto de Lei nº 003/2016 que Altera o valor dos vencimentos básicos 

dos cargos efetivos do Magistério Municipal, obteve o parecer favorável nas 

comissões e foi aprovado por unanimidade no plenário. Explicações Pessoais: 

Vereador Alceu Paulo Muller, saudou aos presentes, se referiu aos acontecimentos 

no país, disse que o País está a beira de um colapso, milhões que saem do caixa, e 

ninguém pegou dinheiro, estamos numa crise terrível, o salário mínimo perdeu trinta 

por cento do seu valor, se viu no noticiário semana passada que nosso pais financiou 

campanhas de outros países de interesse dos nossos governantes, então vejam jovens, 

acompanham a televisão rádio e vejam o que está acontecendo, ninguém quer ser 

culpado da roubalheira e desastre econômico nesse pais, não temos saúde, a educação 
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está travada, temos uma folha terrível de pagamento no estado, o estado deve muito 

mais do que devia a vinte anos atrás, o Rio Grande está endividado, Santa Catarina 

da mesma forma, estão na justiça para tentar resolver, esse aumento de um por cento 

no Icms não deu caixa, porque hoje entra muito menos no caixa do governo, porque 

se vende menos, a crise está chegando, se hoje sentimos, vamos ver lá por junho, os 

políticos são culpados, inclusive nós quando não fiscalizamos as contas do 

município, tenho lá em casa nome por nome de quem está sendo indiciado no 

município por corrupção, não concordo com isso, estou vinte e três anos na política 

e nunca usei dessa forma de administrar. Nós somos fiscais, o prefeito está para 

administrar e quem não fiscaliza deixa de ser honesto. Então temos na justiça vários 

processos tramitando, o dinheiro está sumindo, a lei eleitoral era pra mudar e nada 

mudou, Brasil está num caminho desastroso, milhões na lava jato e esse dinheiro vai 

fazer falta para nós. Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou aos presentes, 

comentou sobre o dia da mulher, que com certeza todos temos uma grande mulher 

na nossa vida, a primeira que lembra é a sua mãe, exemplo de vida, de amor e 

ensinamentos, um ensinamento que leva na vida e passa para sua família, quando ela 

dizia, ajudam, ajudam muito, façam tudo que puder, mas não esperem nada em troca, 

ajudam de coração, porque a humanidade é ingrata, então desejou a todas as mulheres 

e a todos os homens que tem grandes mulheres na sua vida, suas esposas e mães, um 

dia diferente amanhã, um dia especial, convidou a todos para participar sexta-feira 

dia onze, no evento no ginásio de esportes, pela parte da tarde, um espetáculo para 

homenagear todas as mulheres. Agradeceu aos vereadores pela votação do projeto do 

piso nacional do magistério, nós esse ano temos uma caminhada com certeza nas 

primeiras horas vai entrar o plano de carreira no magistério, que precisa ser estudado 

e avaliado,  esse plano de carreira vem com dois níveis novos que é mestrado e 

doutorado, então é a questão da valorização, a questão de ampliar o conhecimento a 

nível de rede municipal. E a partir da fala do Alceu, dizer que olhando por Tiradentes 

do Sul e para a sua vida, começou a dar aula em 85, seu primeiro salário como 

professora veio atrasado 80 dias, comprou uma calça jeans e fiquei feliz da vida, com 

uma inflação louca no tempo do Delfim Neto que não se conseguia fazer nada,  fez 

todo o magistério tirando leite de madrugada, porque não tinha prefeitura que ajudava 

no transporte escolar, então estamos numa crise sim, crise mundial, crise política, 

temos que sentar, avaliar, começar por nosso Tiradentes do Sul, não faz muito anos 
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atrás que nossos políticos pegavam os carros da administração e levavam sal para dar 

para os bois, todos viam e ninguém diziam nada, e indiciado quem está indiciado em 

Tiradentes do Sul? Bateu ministério público? Sim;  está investigando e queremos o 

resultado dessas investigações, tem que provar, tudo que se diz tem que ser provado, 

anos atrás se criava filhos e comprava fraldas tudo pelas notas públicas e ninguém 

denunciava nada e hoje se denuncia tudo, que bom, estamos aqui para fiscalizar, mas 

é sempre bom que olhar para trás, historicamente muita gente está com o rabo preso, 

e dai vem a questão que o Lula diz; bateram no rabo, tem que bater na cabeça.  

Vereador  Erno Ellwanger, saudou aos presentes, homenageou as mulheres pela data 

importante, dia 08 dia das mulheres, a triste data que foi marcada por aquelas 

mulheres nos Estados Unidos que foram queimadas vivas,  porque reivindicavam 

melhores condições de trabalho e menos horas de serviço, os afazeres das mulheres 

são maiores que os do homem, preparar o café, lavar roupa, fazer almoço e janta, 

temos mulher na política e em todos os setores do comércio e da indústria, portanto 

desejou a todas as mulheres feliz dias das mulheres e que reflitam sobre os direitos 

da mulher, leu um poema para as mulheres: Alma de mulher; nada mais contraditório 

do que ser mulher, mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo 

amor, que vive milhões de emoções num dia só e transmite cada uma delas num único 

olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros aqueles 

a quem ama, que hospeda no ventre outras almas, da `a luz e depois fica cega, diante 

da beleza dos filhos que gera. Que das as azas, ensina a voar, mas que não quer ver 

partir os pássaros, mesmo sabendo que não lhe pertencem, que se enfeita toda e 

perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes, que como numa 

magia transforma em luz o sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar 

e ainda precisa ser forte para dar os ombros para quem neles precisa chorar. 

Vereadora  Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou aos presentes, disse que não é 

novidade para ninguém, acredita que muitos são filhos de produtores de leite que 

estão sem receber o seu dinheiro de alguns empresas que estão dando calote, chegou 

ao extremo, e após reunião pela manhã com a participação de quarenta agricultores, 

amanhã vamos trancar a Seberi, Laticínios de Seberi vamos sair às sete da manhã 

defronte ao sindicato e está aberto quatro vagas, os agricultores se queixam muito da 

falta da presença e apoio dos vereadores nesse momento. Ainda tem quatro vagas, 

sete horas da manhã a saída, é o fim, mas não tem outra alternativa, todas as 
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negociações foram feitas e a empresa diz que não tem dinheiro, mas o leite foi para 

lá e os agricultores precisam receber para poder pagar as contas. Parabenizou a 

Cleonice, primeira mulher coordenadora Estadual da Fetraf Sul, federação que 

defende os agricultores familiares, ela recebeu a medalha da Assembleia Legislativa 

a pedido do deputado Tortelli, e recebeu também homenagem na Assemblelia 

Legislativa de Porto Alegre por ela ser mulher, no mês da mulher e estar a frente de 

uma federação como é a Fetraf Sul. Parabenizou ela pelo trabalho e convidou a todos 

para participar na sexta-feira no encontro que está sendo realizado para comemorar 

o dia da mulher no município. A partir da fala do vereador Alceu, chamou a atenção 

para quando se fala em corrupção, aqui se faz e aqui se paga, mas muito cuidado com 

o que a mídia e a globo está apresentando, porque por exemplo a Rede Globo tem 

um lado muito forte contrário a muitas coisas que estão sendo feitas nesse País, então 

saibam ser críticos quando escutam uma notícia, saibam olhar os dois lados, porque 

muito pouco que a mídia apresenta é verdade. E em nosso município muito está sendo 

investigado ou se investigou, mas muita coisa está sendo arquivado, nada sendo 

provado, está ainda sendo investigado alguma coisa, mas a grande maioria está sendo 

investigada. Vereador  Leomar Jose Renz, saudou aos presentes, disse que no Brasil 

acontecem muitos pontos negativos que não vale a pena discutir e perder tempo. 

Amanhã tem o encontro e fechamento da laticínios, e disse que o Poder Executivo 

tem compromisso com a sociedade da agricultura familiar, o executivo tem que fazer 

um cadastro de declaração de bens das empresas que compram leite em Tiradentes, 

registrado no registro de imóveis, assim quando não for pago o leite tem como o Juiz 

tomar os bens dele, mas assim entram e saem como muambeiros que entram aqui 

vendem frutas e tudo que tipo de artigo e os que pagam impostos, dono de mercado, 

tem despesas tem funcionários,  não tem esse direito. Quem desenvolveu o nosso 

município é nossa agricultura familiar, quando emancipamos tínhamos uma renda de 

500 mil, hoje é um milhão e duzentos mil reais mês o orçamento do município, e a 

população era de 15 mil habitantes e hoje não são nem seis mil habitantes. Então 

façam, avaliação em relação ao desenvolvimento do nosso município, não concordam 

com pessoas que pensam que alguns desenvolveram o município no braço, na 

inteligência e na capacidade. O trabalhador rural, a nossa agricultura familiar, 

desenvolveu com o auxílio do governo federal e municipal, mas como gestor público 

tenho o dever e o compromisso de ajudar a quem precisa e quer trabalhar. Disse que 
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se criou na agricultura e na época não ganhamos um centavo de ninguém, mas não 

criamos nenhum ladrão, nenhum perdido, nenhum viciado, nenhum sem vergonha e 

nenhum presidiário, somos uma família digna. Quem trabalha não tem tempo de fazer 

outras coisas. O que mais uma vez acontece aqui, o sindicato dos trabalhadores rurais 

convoca para fechamento, parabenizou o sindicato, mas até hoje não colhemos um 

grande resultado com isso, fechamos a Promilk e não obtivemos grandes resultados, 

não devolveram um centavo, então é muito aue para resultados, por isso defendo a 

posição de fazer cadastro, quem não tem idoneidade e dinheiro e bens não tem 

condições, não vai comprar leite aqui e enganar nossos agricultores. Parabenizou as 

mulheres, dia merecedor, que não vem ao acaso, tudo se consegue com lutas e a 

mulher conquistou esse dia e o espaço da mulher. Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se dia 14 de março 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


