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Ata nº 007/2016  

 

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

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos vinte e oito 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 006/2016, a qual após lida e colocada em discussão, foi retificada a 

pedido do vereador Alceu Diel constando que faz dois a três anos que deu safra no 

município, após a retificação obteve o parecer favorável e foi aprovada por 

unanimidade no plenário. Foram lidas as Indicações e ofícios. ORDEM DO DIA: 

Nenhum Projeto em pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Alceu Diel,  

saudou aos presentes, comentou sobre a limpeza da cidade e o recolhimento de lixo, 

um caos no município, principalmente no interior o recolhimento do lixo, duas 

mulheres atrás do caminhão recolhendo o lixo, há poucos dias uma afastada com 

problema na coluna, e outra também já está com problema, na sua opinião não é 

serviço para mulher, urgentemente o prefeito tem que nomear mais funcionários para 

serviços gerais, conversando com o Dilo, o mesmo disse que faz em torno de dois 

anos que fez o concurso, passou, e até hoje não foi nomeado, está faltando gente nesse 

setor. Ao lado da Câmara tem a draquiária, se isso sementar, o vento e os passarinhos 

carregar, daqui há dois três anos  vão ter que acabar com a grama, e plantar nova, até 

na citronela que é uma planta que toma conta de tudo mas a traquiária acaba matando. 

Também a iluminação pública, andando no município vê a situação da iluminação, 

algumas poucas luminárias que tem do tempo do ex-prefeito Hélio Scheuermann e 

ainda acendem, hoje a iluminação nova que foram colocadas além de ser uma 

dificuldade para os funcionários trocar a lâmpada quando queima, pois não temos 

equipamento, precisa de um caminhão com muque, com a cesta que leve os 

funcionários até a lâmpada, então é uma dificuldade, são obrigados a trepar no poste 

e tirar a haste em torno de dois metros  para conseguir trocar a lâmpada, e 

infelizmente por causa da maldita licitação ou por causa do maldito homem que não 
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se pode confiar, quer ganhar sempre em cima, tem que fazer a licitação aonde tem 

empresas ficando ricas em cima de vender porcarias para o município, isso é tanto na 

iluminação pública, como nas redes de água, aonde nem bem pronta está a rede, não 

está inaugurado e o município entrega para a associação e já começa o problema de 

cano quebrado e outros problemas por falta de qualidade no material. Vereadora 

Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou aos presentes, as vezes faltam palavras para 

expressar o que está acontecendo no país, está em curso um grande golpe, a mídia 

traz uma coisa, os juízes alguns a favor e outros contra, o povo indo para a rua numa 

semana para defender o impeachment e outra para defender o governo, os políticos 

se posicionando ora alguns a favor, ora alguns contra. Disse que as vezes falta 

palavras para se expressar,  e essa semana encontrei uma fala de um bispo que de 

uma forma simples conseguiu colocar o que está acontecendo no país, alguém ligado 

a igreja, disse que fazia suas as palavras do bispo,  que diz que:  Nenhum bispo do 

brasil concorda com a  corrupção e nós apoiamos que as investigações sejam feitas, 

queremos que as denúncias seja apuradas, e uma vez provadas, mas não antes de 

serem provadas, que se punam, o que está acontecendo no Brasil é que já estão 

tratando de criminosos antes de se provar as coisas,  mas que uma vez que provadas 

que se punam os culpados, mas os culpados não só deste partido ou daquele, não 

sejamos bobos, tem corrupto em tudo que é partido, e a corrupção não foi inventada 

de 15 anos para cá, não sejamos inocentes, o que está acontecendo é que agora está 

se permitindo que as coisas apareçam, e isso é bom, isso não é ruim. Nós não 

aceitamos que partido político nenhum se aproveite dessa crise para dar um golpe no 

país, nós queremos que o pais seja respeitado, que os cidadãos brasileiros sejam 

respeitados, e é isso que quer a CNBB, nós não vamos apoiar simplesmente troca de 

governo de pessoas interesseiras, e não vamos acreditar que muito desse barulho lá 

em cima estão preocupados conosco, tem muita gente lá posando de santinho, mas 

que nunca pensou em pobre e não pensa em pobre, estão fazendo discurso bonito 

porque querem o poder e com isso a CNBB não concorda, diz o Bispo ainda; vamos 

rezar para que a justiça apareça e que os culpados, os realmente culpados, uma vez 

comprovado sejam punidos, mas que seja de todos os lados, pois nós sabemos que 

tem processos contra outros políticos que são engavetados, mas quando se trata de 

um governo que nasceu dos pobres esse é criminoso. Então o absurdo maior é ter a 

frente do processo de impeachment o Eduardo Cunha, que já é indiciado por 
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corrupção, então a gente não defende aqui que esse ou aquele não tenham errado, 

mas que se prove, julgue e depois se condene. A vereadora convidou a todos os 

presentes, para um ato que não é nem para defender a Dilma, mas para defender a 

democracia, disse que, se nós elegemos um governo, quer goste dele ou não, ele foi 

eleito pra estar lá os quatro anos, e se nós achar que ele só fez bobagem depois a 

gente vai lá e vota contra, mas temos que respeitar a democracia, e por isso vai estar 

acontecendo um ato que dia 31,  às 18 horas, em Três Passos, em favor da democracia 

desse país, porque se nós perdemos isso, estarmos perdendo tudo. Vereador Erno 

Ellwanger, saudou aos presentes, disse que concorda com a vereadora Leila, temos 

que ir as ruas, fazer movimento, o Brasil inteiro está enxergando milhões e milhões 

de pessoas indo as ruas pedindo justiça, pedindo para desmascarar esses maus 

políticos que por aí andam, a começar pela nossa presidente Dilma e Lula e 

companhia limitada, até do meu partido deve ter algum corrupto também, partido 

pequeno mas deve ter um rabinho também, então a história da corrupção não é de 

agora, a exigência do povo pela honestidade das administrações, isso já vem da 

história antiga, da antiga Grécia, da antiga Roma, disse que esteve lendo há poucos 

dias uma passagem histórica da antiga Grécia, aonde Diógenes um filósofo nascido 

da Turquia, foi expulso da Turquia porque exigia competência e trabalho honesto em 

favor dos mais humildes, foi expulso da cidade de Sinop na Turquia, isso  há 400, 

quase 500 anos antes de Cristo, antes de Sócrates, de Aristóteles e Platão, Diógenes 

saia em plena luz do dia com uma lanterna acesa na cidade de Corinto na Grécia, e o 

povo o chamava de louco. Questionavam; o que está fazendo esse homem com uma 

lanterna acesa em plena luz do dia, ao qual ele respondeu: Estou a procura de um 

homem honesto, a própria luz solar já não mostra. Hoje temos que procurar com duas, 

três lanternas e temos que ir as ruas fazer protesto, não só um filósofo, o povo 

brasileiro tem que ir, como está indo de fato, concorda se um governo é eleito pelo 

povo tem que administrar pelo povo, mas quando administra mal tem que sair, e a 

grande maioria está dizendo isso aqui no Brasil, basta! não é querer ir na rua, querer 

melhores salários, nós temos que tirar um governo quando é desgoverno, agora; não 

queremos a ditadura militar, queremos homens justos, cadeia para os corruptos, 

honestidade e tranquilidade para o nosso povo, não divergências políticas, queremos 

gente honesta, eu já fui eleitor desses covardes que terminaram com o Brasil, é o 

momento que o povo tem razão em sair ás ruas e dizer; basta! vocês não prestaram.  
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Vereador Alceu Paulo Muller, saudou aos presentes, disse que semana passada falou 

em educação, estamos entre os países com a pior educação no mundo, como vamos 

somar e subtrair para dizer que estamos entre os piores países do mundo, esse é um 

trabalho que vocês alunos possam nos ajudar, que nós em Tiradentes do Sul tem 

educação boa, temos transporte, e no Rio Grande do Sul e no Sul do Pais, mas aí vem 

o norte e nordeste enfim, deviam fazer um trabalho para ver o porquê dizer isso. 

Então é um país e governantes injustos, não podemos dizer que estão governando o 

país, estão governando uma parte do Brasil e aplicando mal o dinheiro, então vê que 

a corrupção em primeiro lugar está acabando ou acabou com o país, mas ainda nós 

estamos de pé, mas o que nos chama atenção é o perigo do impeachment, isso não é 

golpe, é sim, uma cobrança dentro da justiça dos atos do governo, são vários partidos, 

corrupção tá dentro dos políticos brasileiros, e hoje estão aí vão ter de prestar conta, 

não tem outro jeito, só que nós, quem lembra quando cassaram o Collor, em poucos 

dias foi cassado, só porque o irmão dele, denunciou fraude eleitoral, hoje de um lado 

se vai para a rua defendendo o impeachment, e de outro lado acusando o governo, o 

que não é bom para nós, amanhã estamos nós brigando entre nós, o Lula disse esses 

dias que se tiver que botar fogo no Brasil, vai botar fogo, e isso não se faz de maneira 

nenhuma, se nós temos a democracia vamos respeitar, um acha que é golpe e outro 

acha que não, então temos que chegar num denominador comum, e saber que isso 

está se fazendo dentro do judiciário, na câmara dos deputados, não tem nada de golpe, 

o que tem é que nós queremos o dinheiro que foi tirado dos cofres públicos, e esse 

dinheiro é tirado dos pobres gente, aqueles corruptos estão lá, quando a policia federal  

pega é dinheiro que sobra, o dinheiro deles esconderam em outros países. Então a 

coisa dentro do Brasil está perigosa para nós, já pensaram quem paga imposto, não é 

a sadia, não é o matadouro e o frigorífico, é o consumidor, o produtor, o rico não 

paga imposto, quem pega o nosso produto inclui imposto para o consumidor pagar, 

leva o soja na Cotricampo ou Cotrimaio, já vem descontado tudo, pegamos só a sobra,  

nada melhor do que tirar esses corruptos do governo, se estão errados a justiça vai 

dizer, se os Brasileiros estão indo para a rua, vejam que tem dez por cento apoiando 

esse governo, isso numa pesquisa que foi feita há poucos dias. Importa a mim falar 

dos corruptos que é nossa missão, porque temos que abrir o olho e cuidar das nossas 

coisas, somos legisladores e temos que cuidar ou ajudar cuidar do dinheiro do 

município, se a nossa presidente tem que sair de lá de uma forma ou outra não é bom 
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para nós, porque nós vamos ter que pagar o custo, mas se a justiça está determinando 

que faça assim, então que se faça, e não adianta ir para a rua se caso eles disserem 

que vai haver o afastamento da presidenta, vai haver, e ninguém vai atacar, o perigo 

é haver um conflito entre nós que não temos culpa nenhuma, esse é o maior problema 

que pode acontecer.  Vereadora  Marisa Ines Neumann,  saudou aos presentes, e 

deu continuidade ao que a colega Leila falou, cada ponto de vista é um ponto, disse 

que nasceu em 64, que cabe dizer que tem uma preocupação muito grande com as 

lutas sociais, porque hoje ninguém vai achar que teve presidente que deu 

aposentadoria para agricultores e agricultoras, que isso não partiu de lutas sociais. 

Hoje estamos com uma grande indignação, e é uma briga politica, não é uma briga 

de estado, é uma briga política partidária, isso cabe como estudo, uma reflexão, 

porque disse que sabe dizer o que viveu, as transformações que sentiu na pele e na 

pele de sua família, veio de família muito pobre, muito caminhamos para ir na escola, 

muitos queriam estudar e não podiam porque os pais não deixaram, tinham que ficar 

em casa para trabalhar, então a gente está vivendo hoje um governo que criou 14 

universidades federais, criou Fies, criou caminho para a escola, criou minha casa 

minha vida, tenho uma alegria muito grande quando vou para o interior e vejo como 

nossas propriedades rurais estão bonitas, meu pai criou seis filhos e disse que não 

poderia dar terra para nós, vocês vão ter que estudar, e o estudo, como de muitos,  

custou carro, me formei em 94 na Unijuí, isso era ônibus, era mensalidade, tinha que 

optar, comer, comprar uma calça nova, ou pagar a universidade, tinha que priorizar, 

e a gente priorizou, fiz em 98 minha pós graduação pela EST de são Leopoldo, era 

um fortuna, instituição do colégio Ipiranga, eu não tinha nada, mas eu fui para fazer 

minha pós graduação, e meu pai e minha mãe sempre apoiando e trabalhando, tirando 

leite das vaquinhas, hoje a minha irmã conduz essa propriedade e ela tem um filho, e 

ela diz Gustavo, fica em casa trabalhando com o pai e mãe, mas ele não quer, poderia 

talvez ter um futuro bem melhor do que estar estudando engenharia hoje, estando na 

propriedade, porque lá eu vejo que não são sangue suga da prefeitura, pagam Unimed, 

se criaram na roça e lutam, trabalham muito, estão se acabando, mas tem o prazer de 

cada fim de semana dizer; conseguimos comprar uma caixa de cerveja pra tomar no  

final de semana, não faz muito tempo em 94 quando o Renz administrava a prefeitura 

em Tiradentes do Sul, nós ficamos quatro meses sem salário, passamos o natal sem 

décimo terceiro, nós tava devendo para todo mundo, gente estamos vivendo num país 
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maravilhoso, tenho muito medo, o que está em jogo é  a nossa democracia, nossas 

universidades federais, nosso caminho a escola, o que nosso agricultor está lutando, 

ele precisa muito mais, tão roubando demais, a Petrobrás já era para ter sido vendido 

igual a Vale, nós não ia ter dinheiro para comprar a Vale do Rio Doce, quem 

comprou? Nós não ia ter dinheiro para comprar a Petrobrás, que até os anos 96 só 

dava prejuízo, imagina o que faziam naqueles tempos, se agora além de dar lucro 

estão roubando tanto, tem que ir para a cadeia sim, provam e metem na cadeia, pague 

quem está devendo, mas não vamos colocar nossa democracia em jogo e voltar atrás, 

eu não quero voltar, eu trabalho e vocês trabalham, e nós melhoramos muito, temos 

muito ainda que melhorar e vamos lutar por isso. Vereador  Leomar Jose Renz,  

saudou aos presentes, disse que quer seguir as palavras do Brizola, que construiu  

escolas municipais  no interior quando tinha interior, tinha alunos, mais de cinco mil 

escolas que ele construiu, e nós também fomos regidos por um regime militar e a 

minha colocação é a seguinte, em relação da vida do passado e da vida de hoje temos 

uma diferença muito grande, o Brizola foi governador do Rio de Janeiro e do Rio 

Grande do Sul, homem íntegro e trabalhador, morreu pobre, está enterrado em São 

Borja, lutou para que a democracia acontecesse, tanto que quando a mãe dele faleceu, 

enterram em São Borja,  ele pode só sobrevoar para ver aonde colocariam a mãe dele, 

tanto que a ditadura não deixou ele aterrissar com o avião para poder assistir a 

celebração da mãe dele, por isso em certas teologias que ele tem, ele pode ser um 

espelho nosso, pela inteligência, capacidade, e nunca na vida dele se ouviu de alguma 

irregularidade em finanças públicas. Quanto a colocação da CNBB, é muito forte, 

muito legal e certo, mas eles entendem de filosofia e teologia, a Igreja não entende 

muito de finanças públicas, finanças públicas hoje todos os dias tem alguns painéis 

na Band News, hora em hora notícias, eles amanhã, a OAB a Ordem dos Advogados 

do Brasil entra com mais um pedido de impeachment da presidenta Dilma, vejo que 

nós assistimos de camarote de longe, mais quem convive com isso na real, tem um 

certo conhecimento do que está acontecendo, também culpo essas reeleições, tempo 

do Fernando Henrique que forçou a reeleição e conseguiu, depois o Lula e a Dilma 

se reelegeram, esse foi um  grande problema social que gerou no Brasil, isso gerou 

corrupção para visar uma reeleição, porque essas pedaladas fiscais que acusam, ela 

emprestou dinheiro do fundo que não tinha e não era dela e gastou e hoje não teve 

condições de devolver, esse é o problema que até o Rio Grande do Sul tá sofrendo 
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com isso, porque o Rio Grande deve e ela bloqueia, e o Governador não consegue 

nem pagar as contas dele  e nem a folha dos funcionários públicos estaduais,  então 

está parcelando a folha dos funcionários, nesse reflexo da crise nacional o Rio Grande 

o do Sul tem prejuízo, mas vamos deixar isso sem grandes alterações e discursos, 

vamos deixar para quem entende, porque essa doutrina de revolta de dar altos 

discursos em praças públicas, isso é uma doutrina real do PT, o PT criou isso, achou 

uma forma de chegar lá, tudo se conquista através de sindicalismo, essas alas ante 

governo são muito fortes, e o Lula era um metalúrgico e hoje a metalúrgica no Brasil 

ainda forma um grande número de pessoas, de funcionários de empresas, então ele 

se juntou com essa grande massa e conseguiu ser presidente da república. Mas 

também não justifica por ele ser um presidente da república e ter um grande dinheiro, 

porque o recurso não é do governante, o recurso é do governo, e deve ser dividido 

entre os estados e municípios, ele não pode hoje vir explicar porque fez tantas coisas 

boas, e nós agradecemos porque ele fez, mas não deixou de ser um dever dele como 

governante, ele não pode vim dizer hoje porque praticamente está rico, a história nos 

diz que o Lulinha era um funcionário de zoológico, e hoje o Lulinha tem 500 mil 

cabeças de boi, é sócio da OI, é sócio da Friboi, na real história nós vendo isso 

corretamente, tem coisas erradas que tem que ser corrigidas, então elevamos isso a 

quem entende e corrijam, doa a quem doer, sou contra a reeleição. Nada mais 

havendo a tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores 

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 04 de abril 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 

 

 


