
 

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 
 

 

 
Ata nº 011/2019   

 

Ata da nona sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, da Sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 15 do mês de 

abril do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da 

vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores: Marlise Rosane 

Traesel, Paulo Rogério Schweig,  Jose Valdir Vivian,  Márcia Muller Pedrolo, Marino 

Hermes, Renato Andre Both, Valdir de Almeida Bueno e Ricardo Jose Hartmann. Após 

a leitura Bíblica a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior de 

número 010/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi aprovada 

por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidas as indicações e ofícios.  ORDEM 

DO DIA: Projeto de Lei nº 07/2019 que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo 

judicial nos autos da ação nº 9000629-32.2017.8.21.0075, em que são partes a Câmara 

Municipal de Vereadores de Tiradentes do Sul, o município de Tiradentes do Sul e Jaime 

Luis Behrenz, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei Legislativo nº 003/2018 

que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do Legislativo de Tiradentes do 

Sul e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Vereador  Ricardo Jose Hartmann,  saudou os presentes. Referiu a senhora 

Elaine que ela terá uma atenção especial no seu pedido quanto a água e demais demandas 

da sua comunidade. Fez relatório de viagem da Marcha dos Prefeitos a Brasília, com a 

participação de mais de oito mil pessoas, o povo que estava lá saiu contente com as 

promessas, abertura pelo presidente da CNM, depois o presidente da Câmara dos 

deputados e do Senado e depois o Presidente da República. O Presidente Bolsonaro está 

otimista com os cem dias de governo, tramitando dois projetos muito importantes, mas 

tudo está em torno da previdência, o presidente Bolsonaro foi muito aplaudido, por vezes 

de pé pelas pessoas presentes. Bolsonaro referiu que vai liberar 1% de FPM para os 

municípios além dos 2% que já são liberados. Também que quer explorar ao menos dez 

por cento da Amazônia.    Que não entende como o Japão, a Coreia do Sul, Israel, que 

tem renda perca pita menor que o Brasil, onde um estado brasileiro é maior que eles, e no 

Brasil tudo que se planta dá, temos água, somos um país rico em produção. Outro assunto, 

onde um dos palestrantes falou que está há seis anos parado no Supremo Tribunal Federal 

o projeto dos royalties do petróleo, onde todo o município tem o direito de receber. Depois 

que terminou as palestras, foram na frente do Supremo fazer uma pequena manifestação 

e cantaram os parabéns pelo aniversário do projeto, que está com a Carmen Lucia, parado 

há seis anos. Referiu quanto a importância de fazer pressão política, o governador de 

Mato Grosso falou que se não for feito pressão, se não virem aqui baterem na porta, não 

é o governo que vai lá na casa de vocês oferecer alguma coisa, é o trabalho do Prefeito e 

vereadores ir atrás de melhorais para o município.  O presidente do senado durante a 

manhã que ele palestrou prometeu colocar em votação um projeto que está tramitando 

sobre as emendas parlamentares, que hoje quando o município recebe a emenda de um 

deputado, ela vai para a Caixa Econômica Federal, aonde na chegada ficam com 11% 

desse valor e ficam trabalhando com esse valor vários anos, naquele dia foi aprovado que 

agora quando tiver uma emenda parlamentar o dinheiro vem diretamente para o município 

e os vereadores que devem fiscalizar. O Paulo Guedes falou muito da reforma, disse que 

é necessário, vamos trabalhar um pouco mais, mais ao menos nossos filhos e netos vão 

poder se aposentar. Ele falou que o governo vai vender em torno de 700 mil imóveis que 
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o governo tem parado sem ocupar, em torno de três bilhões de reais que vão entrar nos 

cofres públicos. O gás no Japão custa sete dólares, nos Estados Unidos três dólares e no 

Brasil doze dólares. Como entender isso, se no Brasil temos gás e lá eles não tem. Referiu 

ainda que tiveram uma reunião muito importante no Palácio do Planalto, era para ser com 

o ministro Onix Lorenzoni, mas na hora não pode comparecer devido muitas prefeitos e 

reuniões, quem fez a reunião foi o secretário dele, teve uma comissão de prefeitos da 

Amuceleiro e da rota do Yucumã, nós pedindo a reativação no Porto Soberbo da Aduana 

e eles reivindicando a construção da ponte na Barra do Guarita com Itapiranga. O 

secretário, referiu que vai passar nossos pedidos para o secretário e com certeza vai 

marcar outra reunião. Outro palestrante, que é de interesse de todos os políticos, deputado 

Peninha de Santa Catarina, que tem um projeto tramitando, que vai ser votado esse ano 

que é a prorrogação de dois anos do mandato do prefeito e vereador, para ser tudo junto 

de vereador até presidente, alega que a cada dois anos o país para, e tem uma despesa 

imensa, depois na próxima eleição em 2022 seria um mandato de cinco anos sem 

reeleição. Referiu ainda que, protocolaram vários pedidos de emendas parlamentares, 

com o deputado Bohn Gass que é do PT, que referiu que o governo cortou dois bilhões 

desse dinheiro que vai para os deputados, significa cinco milhões a menos para cada 

deputado, então está difícil conseguir emendas, mas que foram também encaminhar 

pedidos nos gabinetes dos deputados; Marcon, Julio Redecker, Pompeo, Perondi, Pedro 

Westphalen, Geronimo, Afonso Hamm do PP o qual mandou abraço para os progressistas 

fez 13 votos em nosso município e agradeceu ao Artêmio Gross pelo emprenho. Visitaram 

o Danrlei, referiu que teve a infelicidade de conhecer aquele homem, que disse que fez 

pouco votos aqui e não adianta pedir recursos, que vai ajudar quem o ajudou. Foram na 

Funasa, o prefeito tem um projeto de água parado, em Porto Alegre disseram que não tem 

engenheiro, e lá na Funasa orientaram quais documentos era para juntar e levar a Porto 

Alegre e depois ligar para Brasília que vão resolver o problema. No retorno chegaram a 

Porto Alegre a meia noite e no outro dia fizeram uma visita na Secretaria da Agricultura, 

ver quanto a draga que está em Esperança do Sul, a um ano parada e Tiradentes 

precisando, e agora quando chegou a vez de Tiradentes o governador mandou recolher 

que quer contar o patrimônio e depois vai retornar para a região. Vereador Valdir de 

Almeida Bueno,  saudou os presentes em especial a Elaine que seja bem vinda a esta 

casa, é importante os vereadores saberem das lutas das pessoas do interior. Temos mais 

redes com problemas, em Linha São Francisco e Lajeado dos Índios. Comentou acidente 

que aconteceu em Tiradentes do Sul, três acidentes defronte o parque de obras, tanto os 

vereadores já pediram para tomar uma providência sobre isso. Concedeu a palavra a 

vereadora Márcia Muller Pedrolo, que referiu que um senhor, depois do acidente pediu a 

ela para fazer o pedido do quebra mola, quando ela informou que já foi pedido e tem que 

acontecer acidentes para daí tomarem providências. Retomando a palavra o vereador 

Valdir disse que lamenta muito o acontecido, são pequenas coisas que fazem uma grande 

diferença. Pedimos estradas, pedimos água, mas muito pouco está acontecendo. Disse que 

como vereador da agricultura o objetivo e fazer as coisas acontecerem tanto no interior 

como na cidade. E acredita que as coisas vão começar a acontecer. Vereador  Marino 

Hermes, saudou os presentes. Disse que ficou comovido com as palavras da Elaine. Com 

certeza os vereadores vão tentar fazer o que puderem para ajudar. Quanto ao acidente, o 

prefeito disse que deu carta branca ao secretário, é só fazer o quebra mola.  Parabenizou 

o pessoal de Sete Voltas pela organização do campeonato que encerrou sábado. Equipe 
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em primeiro lugar Bar do Mário e segundo lugar Amigos do Valdir. Chamou a atenção a 

taça disciplina, os piá da Vila tiraram ela. Parabenizou esses meninos pela conquista. 

Nada mais havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 22 de abril de 2019, no 

mesmo local e no mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada 

por mim Secretária e pela senhora Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 


