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Ata nº 006/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e um 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 005/2016, 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 04/2016 que Cria o Conselho Municipal 

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

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

unanimidade no plenário. Projeto de Lei nº 06/2016 que altera o Art. 234 da Lei 

Municipal nº 067/1994, que dispõe sobre o período de duração dos contratos 

temporários de excepcional interesse público, obteve o parecer favorável nas 

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

Vereador  Elissandro Moacir Bonfanti, saudou aos presentes, comentou que nós 

como legisladores não podemos deixar de parabenizar o nosso município pelos 24 

anos, tivemos nesse período prefeito do PDT Hélio Scheuermann, do PP já falecido 

o Florentino Schneider, do PTB o Reneo Adelmo Conrat e do PT quase no final da 

administração, o João Carlos Hickmann, nos deixa de lição que todos os prefeitos 

que assumem uma administração tentam fazer o melhor, alguns tem mais êxito, mas 

todos colocam seu coração para tentar administrar da melhor forma possível, 

parabenizou a todos pela coragem, porque hoje ser prefeito é um ato de coragem, 

aqui dessa casa teremos candidatos a prefeito, a vereadores, dessa plateia talvez 

também saiam candidatos, é da comunidade que surgem os administradores, alguns 
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são criticados e outros ovacionados, mas no fim todos são seres humanos com 

virtudes e defeitos. Desejou a todos uma feliz a abençoada Páscoa, pois a Páscoa 

representa a proximidade com Deus, a libertação, um momento de ternura para reunir 

familiares e amigos. Relembrou que quando se fala em política, o maior homem que 

já cruzou a face da terra, Jesus Cristo, não cometeu erro algum, só fez o bem, o povo 

o levou para a cruz, quando Pôncio Pilatos diz lavo minhas mãos, não queria 

crucificar Jesus, mas o povo queria, isso nos remete aos tempos de hoje, quando 

muitas vezes pessoas políticas, como aconteceu em municípios vizinhos e no nosso, 

são crucificados, são cassados, mas no final  a história vai contar a verdade que no 

momento não é visto. E aí ao invés de crucificar você vai idolatrar a pessoa.  Desejou 

a todos uma feliz e abençoada Páscoa e que tenhamos Deus em nossos corações.  

Vereador  Alceu Diel,  saudou aos presentes, disse que o município gasta em torno 

de 33% do orçamento  em educação, a maioria dos nossos alunos são filhos de 

agricultores, e a maioria quando se forma acaba indo procurar emprego em grandes 

centros. Conversando com pequenos agricultores, a gente vê que realmente a vida do 

pequeno agricultor está cada vez mais difícil, faz vinte anos a mais que participa e 

vive na agricultura familiar, é protesto, é briga, luta e os problemas continuam,  e a 

coisa está cada vez mais difícil. Dificuldade maior as entradas para o leiteiro recolher 

o leite, e atoleiros, como um filho vai continuar nessa propriedade  aonde vê que o 

pai está com atoleiros acima das botas. Comentou também quanto a prestação de 

contas da Cresol que fechou negativo, faz dois a três anos que não deu safra. Então a 

maior safra dos pequenos é a estiagem, é a seca, porque dai conseguem o proagro e 

o pouquinho que eles colhem da para tratar os animais e não precisam pagar o banco, 

podem refinanciar. Não compram nada, nenhuma muda de roupa e não conseguem 

pagar as dívidas. O custo de uma lavoura e mão de obra, triplicou, se precisar de uma 

ajuda para quebrar milho, não é mais viável, é mais vantagem trabalhar para outros. 

Vereadora Leila Cristina Pilger Hermes, saudou aos presentes, parabenizou e 

comentou a passagem dos 24 anos do município, um resgate da história, com fotos 

antigas no jornal. Comentou referente o convite para a assembleia do sindicato, 

jovens muitos filhos de agricultores associados do sindicato, que participem, pois 

além da prestação de contas, estaremos dando início a um abaixo assinado contra a 

reforma da previdência, não a sua integralidade, mas principalmente no que se refere 

a alteração da idade mínima da aposentadoria do agricultor familiar, escutamos na 
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mídia que a reforma da previdência foi adiada para o segundo semestre desse ano, 

mas não da para ficar sem dar um sinal de que a gente não vai aceitar e de forma 

alguma podemos aceitar que mexam nos direitos que hoje se tem da mulher se 

aposentar aos 55 anos e homem  aos 60 anos. A conversa é que querem passar todos 

para 65 anos. A economia de Tiradentes do Sul gira em torno da aposentadoria, são 

1.800 benefícios previdenciários por mês que são pagos em Tiradentes, façam a conta 

de quanto dinheiro gira no nosso município, eles querem adiar mais ou menos dez 

anos, a pressão em Brasília é de um grupo que defende os grandes banqueiros e 

grandes empresários. Em época de crise fazem essa pressão. Tem outro grupo que 

quer que esse valor vá para projetos de habitação, previdência social, bolsa família, 

e para os programas sociais. A questão da aposentadoria hoje existe um déficit, existe 

a aposentadoria rural, tem um estudo feito de que está dando prejuízo e se depender 

dos deputados em Brasília, a minoria vai defender os pequenos, a maioria vai 

defender que esses recursos vão para as grandes empresas, e grandes banqueiros, se 

nós não se mobilizar, não assinarmos esse abaixo assinado, não irmos para a rua, 

podem ter certeza que vão aumentar a idade mínima da aposentadoria. Se não for o 

sindicato que puxar essa luta, nenhum outro vai fazer, então a importância de associar 

ao sindicato, que este sim vai defender os direitos que foram conquistados a duras 

penas.  Vereador  Leomar Jose Renz, saudou aos presentes, parabenizou a colega 

vereadora Leila que trabalha do sindicato dos trabalhadores, aonde fazem um 

trabalho brilhante em defesa dos aposentados e dos nossos munícipes, com certeza 

estaremos apoiando o programa do Sindicato. Parabenizou ao Fato pela bonita 

expressão da Páscoa, em relação a isso disse que participou de uma celebração de um 

vozinha de 84 anos que se enforcou num lenço firmado dentro do roupeiro, que 

pensou consigo, será que não é um sinal dos finais dos  tempos de um povo que não 

tem mais fé? não tem mais crença, tudo é festa, talvez não dar a quem precisa  um 

olhar de afeto? Disse que faz o transporte escolar com crianças de quatro a cinco 

anos, com todo carinho cuida eles, porque é tão visível como a criança precisa de 

ajuda, principalmente quando está longe dos pais, assim são os idosos, eles precisam 

de visita, de afeto, palavras de conforto, de carinho e esperança. Tem no transporte 

uma dessas crianças  com síndrome, uma vez as crianças que tinham síndrome eram 

deixadas mais de lado e hoje estão integradas na sociedade, através das Apaes e das 

escolas. Como o Tiaguinho é especial, tem professora especial que sabe como lidar 
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com eles, esse é o sentido da páscoa, não é porque a maldade pairou e matou Jesus 

Cristo porque ele tinha um projeto de vida, de amor e de alegria, em que demonstrava 

uma luz para o desenvolvimento e trabalho, mas alguns mal feitores, como sempre é, 

não concordam com as boas aventuranças, assim fizeram com o Padre Manoel 

coroinha e Adílio, por uma revolução, os pobres coitados estavam fazendo caridade 

nas famílias, os mataram. Será que são sinais dos tempos, de que, cada um de nós 

deve parar um pouco e pensar qual é o seu papel, o que deve fazer, o que Cristo espera 

de nós, será que ele não quer um pouquinho de esforço de cada um de nós, que as 

coisas devem ser mais pela caridade, pela humildade, pela esperança, não quer 

desmotivar, é uma história real o que aconteceu, será que não é um sinal dos tempos, 

tirar a vida, por um sentimento que havia,  muitos jovens tiram a vida, então a gente 

as vezes pode ajudar, disse que as vezes se arrepende quando acontece alguma coisa 

assim,  de não ter ido lá, visitado, porque as vezes do lado da gente acontece alguma 

coisa e a gente nem bola deu, são pessoas humanas, são irmãos da gente. E para 

concluir a reflexão da Páscoa, tudo na vida tem um começo e um fim, o que não acaba 

é o amor de Deus, está instituído por Cristo para cada um de nós, ele mostrou seu 

amor, temos que valorizar uns aos outros, porque a morte de Cristo que celebramos, 

temos que nos preparar para merecer a ressureição de Cristo e para isso precisamos 

fazer o bem. Desejou a cada um uma feliz páscoa, renovando o coração de cada um 

de nós. Vereador  Erno Ellwanger, saudou aos presentes, referente ao 

pronunciamento da nossa colega Leila, é muito interessante lutarmos pelas causas 

próprias, questão da aposentadoria, mas também é interessante nos observarmos a 

situação que se encontra a nação brasileira neste momento, onde estamos andando 

em marcha ré, produto interno bruto PIB, vai terminar o ano negativo, tudo isso a 

nossa presidente deve se perguntar hoje aonde foi que eu errei, uma coisa bem notória 

e simples para quem acompanha a política e os movimentos sociais e o comércio e 

indústria e os problemas no Brasil.  Quando dizia na campanha que o combustível 

não teria aumento, a energia não teria aumento e aí ela mentiu, que o Brasil estava 

tudo sob controle, acompanhando o noticiário essa semana o combustível de 2014 a 

2016 aqui subiu 50%, nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, baixou 50%, baixou a 

metade, porque o barril de petróleo bruto em torno de 150 litros baixou. E o países 

desenvolvidos acompanham o sistema, Inclusive esteve vendo uma brasileira nos 

estados Unidos, ela foi interrogada sobre isso, e falou que pode pagar um moto boi 



 

 

 

 

 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 
          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 

para entregar pizza, a produção aumentou, pode gastar mais em transporte e o seu 

comércio melhorou, mas no Brasil o que acontece? subiu o combustível, tudo sobe, 

então nós estamos indo em marcha ré, aonde foi o erro, o que tem que ser feito, o 

movimento das ruas do povo está aí, uma coisa clara e notória, nunca houve um 

movimento tão forte como dessa vez contrária a um sistema de governo que nós 

temos. Veio a ministra Cátia de Abreu com um projeto querendo acabar com o plantio 

de tabaco, só o Rio Grande do Sul tem 153 mil famílias que produzem tabaco, fumo, 

se é prejudicial à saúde; fuma quem quer, tem um movimento que quer liberar a 

maconha, tanto que no Uruguai já está liberada, vendo nosso produtores de leite 

tomando calote a cada semana, a cada a mês, de empresas que aqui se instalam e não 

pagam, tudo corre frouxo e o colono que paga o pato, se acabar com o plantio  de 

fumo,  vai aumentar o contrabando de cigarro que já é grande. Então quando a coisa 

é mal administrada não pode andar mesmo, aqui em Tiradentes do Sul, eu ainda estou 

curioso para saber aonde parou 122 mil, um dinheiro que veio para a saúde para 

comprar remédio, e não foi comprovadamente apresentado, tanto que hoje está em 

170 mil e quem está pagando é os cofres do município, e quem põe dinheiro no cofre 

dos município somos nós, então tem coisa tão erradas que nós muitas vezes deixamos 

de cobrar, eu votei contra, e o Renz contra o projeto, mas quem tem que prestar conta 

é o prefeito, não é o povo, ou apresenta as contas em dia, assim Brasil afora, nosso 

Rio Grande está esgualepado, cada vez mais dívida, de 9 bilhões de dívida está em 

51 bilhões, e já foi pago 30 a 40 bilhões,   tanto que nós professores temos que receber 

parcelado, esse problema não é de agora, vem desses mal e péssimos administradores, 

aí vem a revolta popular, esperar que mudanças, alguns vão parar na cadeia, inclusive 

companheiro da presidenta está sujeito parar na cadeia, por não provar corretamente 

aonde investiu o dinheiro e tantos outros também, até o presidente da câmara dos 

deputados, então o Brasil gigante que é, brasileiros nós que somos, todos 

trabalhamos, estudamos se preparamos na vida para receber calotes, acho que não, 

nós somos os responsáveis do atual e do futuro governo que nós almejamos aqui no 

Brasil. Vereador Alceu Paulo Muller,  saudou aos presentes, falou da semana da 

pátria que estamos festejando semana passada e essa semana, é um fruto da 

emancipação, a maioria de vocês não acompanhou a emancipação, mas foi uma 

campanha com bastante discussão, assistiu várias reuniões e tinha gente a favor e 

gente contra, Alto Uruguai na época tinha mais contra do que a favor,  mas foi feito 
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um plebiscito e a maioria votou a favor, e graças a Deus que nós emancipamos 

Tiradentes do Sul, eu hoje mesmo perdendo quase dez mil habitantes ainda temos 

Tiradentes que da para valorizar e dizer que melhorou nesses vinte e três anos, como 

disse o Bonfanti, primeiro o Helio, o Florentino duas vezes, o seu Reneo e agora o 

seu João, todos contribuíram para o desenvolvimento, então se nós não tivéssemos 

emancipado Tiradentes, com brigas, com discussões, nós fomos para o plebiscito e 

ganhamos, hoje estamos aqui com a Câmra de Vereadores, colégios, alguns já 

fecharam, mas estamos sustentando e conseguindo se manter, esse dinheiro que 

gastamos na administração é repartido em 496 municípios, então a administração não 

traz em si prejuízo para o lugar, a administração traz lucro, porque temos que dividir 

as despesas com  todos os municípios do Rio Grande, e temos despesas pequenas em 

frente ao do estado.  Se nós hoje vimos um país um pouco deteriorado, um pouco 

desonrado por outros países do mundo, bastante esquecido na educação, estamos 

entre os dois países do mundo na pior qualidade da educação, entre os dez países 

mais corruptos do mundo, isto que nós temos que botar em prática, temos que fazer 

o papel de fiscal, desde vereador até senador, quando não se trabalha e não se discute 

aqui no legislativo coisas certas ou erradas, nós somos em nove vereadores e cada 

um pensa diferente, e nós sempre aceitamos aquilo que o prefeito manda para nos, 

aquilo que a administração acha melhor para eles, assinamos aqui o aval para o povo 

pagar o prejuízo como disse o vereador Ellwanger, então acontece no município, no 

estado, e na união, se o legislativo tanto municipal, estadual e federal, os senadores 

não forem persistentes e  cobrarem a cada momento o trabalho do executivo, nós 

também estamos no mesmo caminho, nós aqui só num desvio de remédio que não foi 

para a saúde, entrou projeto aqui de 172 mil reais e esse dinheiro veio de uma emenda 

parlamentar, veio um picareta, negociou o botou goela abaixo da forma que ele 

queria, na época não era 172 mil, mas corrigido hoje é 172 mil, recebemos o dinheiro 

e foi para o ralo, o prefeito para não precisar pagar, mas tá andando no ministério 

público federal e ele vai ter que responder, nós estamos pagando R$ 8.264,00 reais 

por mês, fazendo a conta esses dias, se nós não tivéssemos aprovado, eu votei contra, 

e o Erno e Renz, nós votamos contra o projeto, o prefeito tem que pagar, e não nós, 

e por isso alunos e professores o país está nessa lenga lenga e hoje não se vê o 

caminho para uma saída boa, da medo de ver jornal e televisão, enfim, nós os 

legisladores deixaram de fiscalizar, agora lá em cima já virou bandidagem, bota na 
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cadeia, tira da cadeia, o dinheiro não volta, a luz subiu o dobro, assim foi a gasolina 

e assim os pais de vocês estão ajudando a vocês estudarem, muitas vezes já 

aposentados, ganhando um salário de R$ 880,00 reais, isso da mal apenas para viver, 

com dois salários mínimos se gastar em remédio, isso é culpa de todos os políticos, 

nós não estamos aqui para criticar, erraram, temos que cobrar, quem não gostar de 

mim, não me peça nada, fui eleito para ser fiscal em primeiro lugar, vereador não é 

eleito para dar presente para ninguém, ou para pagar cerveja na copa e fazer festa, 

vereador é para fiscalizar os atos do executivo, deviam criar uma lei nesse país que 

quando um administrador desvia verba pública deveria ir logo para a cadeia e se 

defender lá dentro da cadeia, porque o prefeito foi mais três, quatro,  cinco vezes para 

Brasília e gastou mais 30 mil reais, então disse aos alunos que amanhã ou depois são 

vocês os vereadores aqui, aqui tem quatro a cinco que não vão concorrer, temos que 

renovar com qualidade, com disposição e vontade de dizer sim e não, e ter coragem, 

não adianta ter medo de dizer se alguma coisa está errada, não podemos se acovardar 

e dizer que as coisas estão as mil maravilhas, se continuar assim, daqui há dez anos 

vamos ter um interior quase que sem ninguém, esses jovens que estão aqui a maioria 

não vai ficar no interior, porque existe uma falha e essa falha tem que ser corrigida, 

não podemos deixar o nosso pessoal ir embora, temos que ficar com Tiradentes em 

pé, temos que produzir mais, mais na matéria prima. Venham escutar os vereadores, 

analisar o que se faz, desejou a todos uma feliz páscoa.  Nada mais havendo a tratar 

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

Sessão Ordinária a realizar-se dia 28 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 

 

 

 

 


