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Ata nº 015/2016  

 

Ata da décima quarta sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período 

Legislativo, da Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis. 

PEQUENO EXPEDIENTE: Às 19horas, 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 014/2016, a qual após lida e colocada em discussão, 

obteve o parecer favorável e foi aprovada com retificação a pedido da 

vereadora Leila, que fez constar que, quanto aos repasses do estado para o 

hospital de Caridade de Três Passos, foi o valor de duzentos e poucos mil 

reais dos atrasados e oitocentos e poucos mil reais da competência de abril, 

o que somou um milhão e pouco. Após foi aprovada por unanimidade no 

plenário. Foram lidas as Indicações e ofícios. ORDEM DO DIA: Projeto 

de Lei nº 12/2016 que Altera a Lei Municipal 807 de 29 de setembro de 

2015, continua em estudo nas comissões. Deu entrada e foi distribuído para 

estudo nas comissões o Projeto de Lei nº 13/2016 que Dispõe sobre a 

instituição do Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à 

Adotante do âmbito do Município de Tiradentes do Sul, e dá outras 

providências.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Elissandro 

Moacir Bonfanti,  saudou aos presentes, manifestou-se referente a greve 

dos professores estaduais, não somente Tiradentes, mas a nível de estado os 

alunos estão engajados nessa causa, estamos num governo que não está 

dando a devida valorização a educação, um descaso, o salário do 

Executivo, principalmente a parte dos políticos não sofre atrasos, somente a 

classe trabalhadora. Parabenizou aos alunos do Grêmio pela demonstração 

de cidadania, pela luta em defesa dos professores. Disse que os professores 

esperaram demais, pois conviver com um salário congelado pode se 

adaptar, mas não receber salário, pode se considerar uma situação extrema. 

Agora com o perfilamento do Governo Estadual e Federal, acredita que a 

situação há de melhorar, ao menos não haverá mais desculpas. Espera-se 

que seja melhor, pois trinta centavos na merenda é um absurdo. Essa luta 

não é por melhores salários, mas pela dignidade. O salário deve fazer jus ao 

comprometimento dos professores com os nossos alunos. Comentou sua 

indicação, quanto a administração entrar em contato com a Corsan 

referente ao conserto que deve ser realizado pela Corsan no asfalto quando 

são abertas valas para novas ligações e para consertos da rede de água. Ao 
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finalizar, parabenizou novamente aos alunos, continuem nessa luta, 

valorizem seus pais, mas não esqueçam os professores, pois através dos 

professores irão adquirir conhecimentos e amanhã ou depois estarão 

ocupando cargos em grandes empresas, serão grandes profissionais e 

também como lideranças de grandes partidos políticos.  Vereador  Leomar 

Jose Renz,  saudou aos presentes, ressaltou a relação entre professores, 

alunos e famílias. Lembrou que no passado muitos profissionais se 

formaram, professores, médicos, advogados, filhos da nossa terra, nos 

orgulha e isso se chega através da educação.  Em relação ao salário dos 

professores, sabemos que o governo do estado está com dificuldade, 

assumiu o estado com dificuldades, mas isso não justifica que os 

professores possam ser prejudicados, pois o governo assume os 

compromissos e deve responder por eles. Sugeriu fazer uma moção em 

nome da Câmara, juntamente com os professores, Grêmio Estudantil e 

sociedade em geral e enviar até a Coordenadoria de Três Passos, e iniciar 

uma caminhada aonde eles também devem estar ciente dos problemas dos 

professores, estamos de azar em termos à frente da coordenadoria um 

senhor que tem direito e entende pouco da área de educação, e um velho 

aposentado que tem muito pouco interesse em ajudar os professores, o 

interesse dele é estar bem sucedido, ganhar dinheiro, fazer política, mentir 

e não defender os interesses de ninguém, está sujeito a ser futuro candidato 

a prefeito em Tiradentes e ainda vir pedir voto aos professores por ser da 

classe, mas é um cidadão que não se elege nem para presidente de clube de 

futebol sete, melhor se preocupe com educação da qual ele foi convidado 

par ser chefe de recursos humanos,  trabalhar conscientemente aquilo que 

assumiu e não usar o cargo para fazer política nos outros municípios, tanto 

que está só de passagem, nem mora aqui. Quanto ao FIES é federal, mas 

deve ter um plano diferente, um critério diferente, tanto que esse senhor 

que estou falando ele disse numa passagem aqui, num discurso, que ele tem 

muito dinheiro, parece o Silvio Santos, mas a filha dele está estudando 

através do FIES, ou ele mentiu no cadastro que ele fez quando cadastrou a 

filha para receber o FIES, pois se tem tanto dinheiro como diz, porque não 

paga e deixa a vaga para um pobre ou para um mais necessitado. O mais 

bem sucedido recebe e um mais carente não tem acesso. Concordo com a 

luta dos alunos, mesmo vendo a dificuldade do estado, pois temos muitos 

problemas, a saúde a beira da falência, com hospitais fechando, médicos 

pedindo as contas, dificuldades na Agricultura, temos o Eloi, engenheiro 

agrônomo, um homem com uma formação especial para desenvolver a 

nossa agricultura familiar, ele está à deriva, sem apoio, sem auxílio para 

alavancar a agricultura familiar, quando ele veio para cá iniciou o 
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desenvolvimento na agricultura e isso deve ter continuidade. No transporte 

também temos problemas por falta de recursos. Então todos os setores, o 

estado e a federação tem problemas. Vereadora Marisa Ines Neumann,  

saudou aos presentes. Agradeceu ao Prefeito João que atendeu a indicação 

da semana passada, da licença maternidade que passa de quatro para seis 

meses. Disse aos alunos, que,  povo que não tem virtude, acaba por ser 

escravo, e vocês cantaram o hino do Rio Grande na frente da Prefeitura que 

teve o prazer de escutar, e diria, povo que não atitude, não tem posição, 

acaba por ser escravo, parabéns, estamos juntos nessa luta, quando se fala 

em alimentação escolar, transporte, salário de professor, nós temos a honra 

de dizer que, em Tiradentes temos pago o piso nacional dos professores, as 

vezes falta compreensão mas a luta vale a pena, a nível de município 

fizemos a caminhada e o projeto veio,  os vereadores entenderam e 

aprovaram, hoje estamos com o piso em dia, ficamos com nove meses 

atrasados mas encaminhamos na justiça e vamos buscar o nosso direito. 

Parabéns pela iniciativa de vocês alunos porque assumiram uma causa 

muito nobre que é valorizar o mestre de vocês. Se hoje estamos aqui foi 

porque tivemos um pai e uma mãe que nos colocaram na escola, e lá 

tivemos professores que nos receberam do jeito como vínhamos e com eles 

fomos crescendo, o bom aluno faz o bom professor. Toda luta tem seu 

preço, professores em greve, corta ponto. Vamos lutar, tudo para os 

professores e uma escola melhor. Se hoje gastamos mais que um milhão 

por ano em transporte escolar, esse é o gargalo da educação, se em 

Tiradentes se gasta 33 a 34% em educação, parabéns ao município de 

Tiradentes do Sul que tem como pagar o piso e dar transporte escolar, e não 

falta dinheiro nas outras secretarias, mas com a luta de vocês tenho certeza 

que essa percentagem vai para 25%, vai reduzir porque no momento que 

não tiver mais alunos na rede municipal, só na estadual, não vai mais ter 

transporte para ninguém, quem está mantendo o transporte são os alunos 

matriculados na rede municipal, temos muitos problemas hoje a nível de 

município por causa do transporte escolar, então essa é uma luta em 

conjunto. Vereador Alceu Paulo Muller,  saudou aos presentes, 

manifestou a importância de professores e alunos unidos numa causa só. 

Como vamos fazer uma boa educação sem um bom salário. Um professor 

levantar as cinco da manhã pegar transporte e trabalhar recebendo um 

salário defasado, a corrupção tomou conta do Brasil. É difícil ser professor, 

nossos políticos ambiciosos por dinheiro ganham, agora vem o 

parcelamento da folha dos professores. Disse que defende a greve, porque é 

legal. O país só vai diminuir a criminalidade, os problemas que estão 

acontecendo, se temos educação. O momento do Brasil é muito triste, 
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terrível,  que vem se arrastando há muito tempo, nossos governantes, desde 

município, estado e união, deveriam ter no mínimo o compromisso de não 

ser corrupto. De no mínimo manter a folha de pagamento, primeiro aos 

funcionários de todas as linhas. Da corrupção se fala só em milhões, e não 

é só um partido. Nós vereadores temos compromisso, aqui entrou uma lei 

de aumentar o salário maternidade, essa lei é desde 2008, agora que está 

terminando a gestão desse prefeito, ele manda, deveria ter mandado antes, 

agora o outro prefeito que assume tem que assumir isso. Então vejam 

nossos homens públicos, tem que ter o papel de administrador, e nós de 

fiscal, se aqui no município tem corrupção, o que vai acontecer no estado e 

união. Por isso vocês professores não estão recebendo, sou defensor dos 

professores. Quando não se fiscaliza, o prefeito, governador e presidente da 

república acontece de entrar pela porta da frente e sair pela porta dos 

fundos. Vamos trabalhar juntos, pois a maior dificuldade hoje é dos 

professores e nada melhor do que os alunos para ajudar os professores. 

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

se emociona, não vai entrar no mérito da causa da greve, que é mais do que 

justa, mas se emociona que além de tudo, que coisa mais linda os jovens 

não se conformarem com a situação, pois se percebe um conformismo, 

infelizmente parece que o conformismo também na área previdenciária, 

talvez seja um resgate dos alunos pela mobilização, pela luta, pelo não 

conformismo que está hoje  muito instalado, as coisas não vem de mão 

beijada, sempre foi com muita luta, me criei dentro do movimento sindical, 

sou de uma família de direita, mas eu sou da esquerda, porque tive a 

oportunidade de conviver durante quinze anos com essas lutas e muito se 

conquistou, não pensem que auxílio maternidade para agricultura, que 

aposentadoria para mulheres aos 55 anos e homens aos 60 anos, que 

habitação rural caiu do céu, tudo foi com muita bandeira nas costas, muito 

protestos em cima de pontes, greve de fome de companheiros que no 

passado tiveram a coragem de fazer isso, tivemos conquistas que hoje estão 

todas no risco. Lembrou que a Brigada militar está na mesma situação ou 

pior, porque eles não tem o direito de fazer greve, e ainda estão lá para ser 

o suporte do governo do estado perante os professores, muitos estão lá 

contra a vontade, mas por ordem de cima estão lá defendendo o estado. 

Ressaltou que não acredita em muitas melhoras, porque acha que vamos 

viver e era da perda de direitos, na mídia já está que o piso da 

aposentadoria do INSS vai ser desvinculado ao aumento do salário mínimo, 

que a idade da aposentadoria dentro da área rural, vamos perder, vai ter 

aposentadoria aos 65 anos para todos, as mulheres vão perder dez anos e os 

homens cinco, vocês já pensaram na economia do município ficar dez anos 
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sem encaminhar aposentadoria de mulheres e cinco de homens, quantos 

vão vir a óbito e quanto vai se perder. Próximos candidatos a prefeitos, 

como vai ser administrar para um município que depende quase que 

exclusivamente dessa economia. Suspensão da terceira fase do projeto 

minha casa minha vida, mais de 11.250 casas que seriam construídas já 

foram suspensas, acabou com o MDA, vinculou junto ao ministério do 

desenvolvimento social, que debatia quase que exclusivamente as questões 

da agricultura familiar, suspendeu o FIES em várias universidades, então 

não acredito em melhora e sempre estoura do lado mais fraco, ninguém 

aqui está ouvindo falar em cortes no senado, ou em sonegação de impostos, 

corta direito de quem ganha lá um salário mínimo. E quando se fala em 

corrupção, se estão lembrados que o ex-presidente Lula não pode assumir, 

sete ministros estão sendo investigados na lava jato e todos assumiram, 

então está evidenciado o tratamento diferenciado que se dá para as coisas. 

A vereadora se colocou a inteira disposição, não só pra estar aqui 

discursando bonito, mas para colocar a bandeira nas costas e ir a luta se 

precisar. Se emociona principalmente porque conseguiu colocar um pouco 

dessa indignação na cabeça do seu filho, que está aí junto e que ajudou a 

articular essa questão do grêmio estudantil. Porque vamos ter jovens do 

futuro que defendem a causa e vão lutar muito. Vereador Erno Ellwanger, 

saudou aos presentes, disse que está aposentado há dois anos como 

secretário de escola, mas é formado como professor de séries iniciais em 

história, sente muito ver professores reivindicando questões salarias, pois o 

tempo todo, desde que entrou na área de educação em 1992, aonde o 

governador era o Collares, nossa luta começou ali pela educação, plano de 

carreira, muitas vezes fomos a Porto Alegre brigar por essa causa e 

vencemos, depois no governo Brito foi uma luta pela questão das 

demissões voluntárias na época, professores foram forçados, tiveram que 

sair da profissão para que os cofres não esvaziassem, mas em seguida 

tivemos todos de volta para completar o quadro geral dos professores. 

Depois veio o Governo Rigoto, e Olivio com questões salarias, Ieda 

questões salariais, Tarso promessas do básico nacional e agora Sartori 

parcelamento e atraso nos pagamentos, então é uma luta constante dos 

professores para não parar no tempo, a nossa educação está regredindo, nós 

durante todo esse tempo que estamos nessa luta, sabemos que é custoso o 

governo manter a educação, mas nós professores almejamos o melhor para 

a educação, e para isso precisamos de um salário digno. Estamos andando 

em marcha ré, já dizia Carl Marx, filósofo Alemão, do século 19, no seu 

livro O Capital, que  a luta para o progresso é uma luta constante, e também 

uma guerra perpétua, estamos prestes a chegar a um governo maquiavélico, 
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um governo sem lei, todos pagam pelo que almejam, o Governo apenas 

administra, então nós ainda vamos ter que pagar transporte, merenda e 

educação para os nossos alunos, a corrupção tomou conta e cada vez está 

crescendo mais, não só na área da educação, mas na saúde, segurança e na 

agricultura, um Brasil continental que tem seis, sete, diferentes climas, 

questão agrícola, nós somos auto suficientes para manter uma alimentação 

para toda a América, e infelizmente nossa agricultura está em queda, 

parabéns professores e alunos, vamos seguir essa luta, contem comigo e 

demais colegas. Vereador  Elton Luis Pilger,  saudou aos presentes, se 

manifestou colocando questões que todos sabem que esse governo que está 

aí, principalmente no estado, assumiu os riscos de tentar fazer uma 

administração que curasse alguns problemas que são históricos dentro do 

estado, quando eu frequentei escola já passávamos por greves e até hoje 

não conseguimos nem cumprir o piso a nível nacional, o qual o município 

cumpre, manifestou-se solidário aos professores e alunos  pela iniciativa, 

com certeza o aluno demonstra o respeito pelos profissionais da educação, 

enfatizou que está dificultoso para todos, quem lida com  o ramo de 

alimentação sabe o quanto uma família gasta por mês, com poucas pessoas 

se gasta mil reais por mês em alimentação. Como administradores, 

reclamamos e combatemos o máximo que podemos os absurdos que 

existem nos setores públicos.  Citou exemplo de Ministra Alemã, tão 

respeitada no seu país, por ser mulher e ter um dos cargos mais 

importantes, que depois que se tornou primeira  ministra continuou 

morando no mesmo prédio, apenas aumentou um segurança no seu prédio, 

paga ópera, estádio de futebol, tudo com cartão próprio dela, vai no 

máximo em evento público com três a quatro seguranças, aonde leu essa 

semana que dois ministros nossos, estavam almoçando com seis 

seguranças. Disse que hoje, está tentando se passar que esses problemas são 

dos governantes de hoje, mas é um problema histórico e acaba refletindo 

hoje para quem está no comando, o nosso governador assumiu os riscos e 

às vezes o remédio é amargo, para se tentar lá na frente melhorar. Sabemos 

que é difícil, que não se tem a compreensão, que o trabalho que está sendo 

feito é valoroso porque se não berrar quem está no governo acha que está 

bom. A nível federal o governo cortou ministérios, cargos em comissão, 

vamos ver se consegue tocar, tentou tirar o ministério da cultura, foi um 

gritedo geral, o governo criou nos países vizinhos embaixadas que hoje 

estão sendo revistas, então essa máquina é tão grande, se o município é 

difícil administrar, imagina num país desse tamanho, com tantos 

ministérios e tantos problemas, disse que é partidário do governo federal e 

estadual, mas como presidente dessa casa e demais colegas é parceiro dos 
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professores e alunos, e estamos totalmente á disposição, importante fazer  

uma moção de apoio ao manifesto dos professores. Nada mais havendo a 

tratar o presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores 

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia 30 de maio 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 

 
 


