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Ata nº 038/2018   

Ata da trigésima oitava sessão, em Caráter Ordinário, do Segundo Período 

Legislativo, da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do 

Sul, às 19horas, do dia 19 do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. 

PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a presidência da vereadora Marlise 

Rosane Traesel, verificou-se a presença dos vereadores: Marino Hermes, 

Jose Valdir Vivian, Ricardo Jose Hartmann, Marisa Ines Neumannn, Paulo 

Arnoldo Mendes Baierle, Marcia Muller Pedrolo, Valdir de Almeida Bueno 

e Paulo Rogério Schweig.   Após a leitura Bíblica a presidente solicitou a 

secretária que procedesse a leitura da ata da sessão anterior de número 

037/2018, a qual, após lida, colocada em discussão, e posterior votação foi 

aprovada por unanimidade.  Após foram lidos os demais ofícios e Indicações.  

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 22/2018 que Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Tiradentes do Sul para o exercício financeiro de 

2019, continua em estudo nas comissões.   Projeto de Lei nº 026/2018 que 

Institui temporariamente o turno único na Secretaria Municipal de Saúde e 

dá outras providências, obteve o parecer favorável nas comissões e foi 

aprovado por unanimidade no plenário. Projeto de lei nº 27/2018 que 

autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 01 

(um) professor(a) de língua portuguesa e dá outras providências, continua 

em estudo nas comissões. Deu entrada e foi distribuído para estudo nas 

comissões, o Projeto de Lei 28/2018 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar termo de cooperação entre os municípios da região 

AMZOP e Celeiro, para troca de serviços de transporte de pacientes, e dá 

outras providências. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Jose Valdir 

Vivian¸ saudou os presentes, disse da importância do ato a ser realizado em 

Porto Alegre para tratar da reativação da aduana de Porto Soberbo. 

Comentou sua indicação. Vereador Valdir de Almeida Bueno, saudou os 

presentes, desejou uma boa viagem e êxito na audiência em Porto Alegre, 

desejando que volte a funcionar os trabalhos da aduana em Tiradentes do 

Sul. Vereador Ricardo Jose Hartmann, saudou os presentes, comentou 

evento de limpeza das margens do Rio Uruguai, fez homenagem e 

agradecimento pela iniciativa. Dizendo ser um sucesso, aonde foram feitos 

50 km, sendo que o nosso rio tem 1.700 km, diante disso parece pouco, mas 

cada um fazendo sua parte podemos mudar a realidade desse rio. Se referiu 

ainda a audiência pública a ser realizada em Porto Alegre, referindo que há 

30 anos atrás tínhamos Receita Federal, polícia federal, brigada militar, 

guardas, através disso podemos constatar a decadência que aconteceu na 

nossa comunidade. A receita federal foi a última que saiu, há quatro anos e 
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meio atrás, na época estava vereador e juntamente com o executivo e demais 

vereadores, foram buscar apoio em diversos órgãos, e na época o delegado 

informou que não tinham efetivos. Foram cortadas verbas, diárias e o efetivo 

a cada ano se aposentam várias pessoas, juntamente com a falta de concurso 

público, culminou na situação que hoje estamos. Ponderou que, se 

conseguirmos ao menos a polícia federal na aduana, que a Argentina tem 

quatro entidades que trabalham e ali não passa nada ilícito, então tem 

fiscalização. O registro de quem passa o pessoal da balsa faz.  Espera que 

tenhamos mais sorte que dá outra vez, e vamos lutar para trazer ao menos a 

polícia federal que seria um grande avanço para a nossa comunidade.  

Vereador Paulo Rogerio Schweig, saudou os presentes, comentou viagem a 

Brasília, juntamente com o Prefeito em busca de emendas e espera que venha 

alguma coisa de bom para o município. Quanto a audiência pública em Porto 

Alegre, a luta vai ser para que seja reaberto a aduana, se falava muito de ser 

feito uma ponte nesse local, mas isso é um sonho que está distante, se 

conseguir alfandegar e passar cargas será uma realização para o município. 

Vereadora Marcia Muller Pedrolo, saudou os presentes. Comentou sobre 

audiência pública em Porto Alegre,  que sejam bem recebidos e desejou que 

dê certo. Sobre o turno único dos funcionários da saúde, em primeira mão 

era contrária, ano passado teve turno único e o prefeito foi notificado, mas 

que entrou em contato com o Fernando Panosso, delegado da saúde, que 

esclareceu que aonde tem ESF não pode ser fechado, mas como vai ser feito 

turno inverso  a Coordenadoria se comprometeu em fazer um documento 

para não comprometer os repasses, então por isso é favorável, porque os 

funcionários também merecem, é contrária no momento que for ruim para o 

município. Inclusive sobre os 800 mil o prefeito  vai ter que devolver 

dinheiro, o prefeito anterior está devolvendo bastante dinheiro e tem que 

devolver, foi dez anos de tristeza no município, disse que vai atrás das coisas 

e tem muita coisa que tem que vir à tona, porque o dinheiro é público,  que 

tem pena dos dois próximos anos que o prefeito vai passar no município, 

somos vereadores para fiscalizar e convida todos os vereadores par abrir uma 

sindicância para esses prédios que foram feitos há dez anos atrás, que tá 

chovendo dentro, funcionário tem que se mudar porque está chovendo na 

cabeça, o posto de Novo Planalto tem gato na luz, dia de chuva não dá par 

ligar a tomada dá choque, tem gente que enriqueceu em dez anos e hoje tirou 

a firma do nome. E tem um funcionário que ganhou quase 43 mil e  

funcionária que ganhou quase 30 mil e não trabalhou uma hora. Quanto ao 

pedido de abrir diárias, disse que fez 16,5 diárias e sempre vai atrás, não vai 

fazer diárias para passear, não é que vai fazer 30 ou 50 diárias, mas que  ficou 
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muito sentida que semana passada tinha projetos de emendas em Brasília e a 

Presidente não liberou, e diária não se limita é crime perante o tribunal de 

contas, ela que sabe e estude,  a presidente está mal informada e mal 

administrada pela secretária. Tem que conversar com a advogada e com o 

Sandri. Disse ainda ao Prefeito e a presidente, que botam para trabalhar quem 

é concursado 40 horas ou vão devolver dinheiro. Convidou os colegas para 

semana que vem sentar aqui na Câmara, se não querem acompanhar para 

abrir uma sindicância, tem a GAECO, a polícia que fiscaliza as prefeituras, 

a promotoria e a polícia federal, tenho em mãos oito processos que é uma 

vergonha o que aconteceu, temos que devolver dinheiro do PAC um e dois, 

de dois bueiros na fortaleza não fizeram nenhum, embolsaram todo o 

dinheiro. E a presidente que estude e vai atrás das leis.  Vereador Paulo 

Arnoldo Mendes Baierle,  saudou os presentes, classificou o trabalho das 

colegas, Daiane, Carmen e Marli, servidoras da Câmara como excelência na 

função que fazem, das quais tem uma admiração reconhecida e reiterada 

nessa tribuna sempre.  Cumprimentou o secretário de Obras Amilcar Godoy 

e equipe, pelos esforços na realização do melhor em seus trabalhos. Se 

referiu ao Paulo Schweig, dizendo que torce para que sua viagem a Brasília 

nos apresente resultados em questão de recursos para o município. 

Cumprimentou a todos os envolvidos na limpeza do Rio Uruguai, aonde 

acompanhou esse esforço de pessoas do dois países, cumprimentou em 

especial quem efetivamente colocou sua embarcação do água e atuou 

braçalmente no recolhimento do lixo no rio. Também reconhecer os 

trabalhos da nossa primeira dama Eloide Diel, que juntamente com 

colaboradoras atuam no embelezamento voluntário dos canteiros centrais 

das vias urbanas. Outro aspecto necessário a comentar, sobre a doação por 

parte desse vereador dos valores recebidos do exercício dessa atividade 

parlamentar, diminuído de um salário mínimo nacional. Os valores do 

exercício passado foram por mim depositados numa conta  poupança o que 

rendeu juros, e ao final doamos o valor acrescido de juros, que atingiu o 

montante de 3.192,61 doado para a escola básica Tiradentes, fiz em nome de 

todos os votos que recebi na eleição passada, esclareceu o vereador, e que a 

doação permitiu o financiamento de parte das atividades de educação e 

culturais realizados por ocasião dos 60 anos da nossa escola. Pontuou que  os 

valores decorrentes desse exercício legislativo serão direcionados para as 

escolas municipais e demais escolas, o que vai discutir com direções e CPMs. 

Ressaltou, que sempre disse na campanha que não faria uso de valores além 

de um salário mínimo, tem a sua fonte de renda e por posição pessoal não 

faz uso do dinheiro do vereador. Assim se reportará no futuro ou na próxima 
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eleição quando será candidato a vereador ou a algum cargo no executivo ou 

a cargo nenhum. Reportou-se a corrupção no Pais, a qual é recorrente, com 

exceções, pois acredita ser a maioria as pessoas bem intencionadas que hoje 

atuam na política. Crimes que se legitimam pelo voto, pela imunidade, pela 

morosidade da justiça. Destacou outro elemento perverso, nauseante, que é 

o candidato que compra o voto, oferece dinheiro, agrados mercantilistas, 

ajudinha disfarçado de presentinhos, não devemos tolerar esse tipo de 

candidato, se há quem compra há quem vende que é tão parte desse momento 

delituoso, quanto quem compra. Espera que nas próximas eleições 

municipais, em toda e qualquer eleição nunca mais se ouça que alguém 

comprou e alguém vendeu seu voto, e que as estruturas de fiscalização atuem 

para impedir e prender, que não são melhores quem compra voto do que 

qualquer delinquente que assalta varal de roupa. Finalizou reiterando sua 

responsabilidade com o parlamento, esta casa do povo, com o futuro da 

sociedade tiradentense, com cada pessoa do nosso município, com a 

economia agrícola, pecuária, com o comércio, indústria e turismo, pois nunca 

ocupou na sua vida inteira posição para se aproveitar, nessa casa não foi 

diferente, respeitou e foi responsável em não proferir bobagens, a história 

está contada nos arquivos dessa casa, e sua causa é, e sempre será, em defesa 

das pessoas de Tiradentes do Sul. Nada mais havendo a tratar a presidente 

encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão 

ordinária a realizar-se dia 03 de dezembro de 2018, no mesmo local e no 

mesmo horário. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por 

mim Secretário e pela senhora Presidente.  

 

Renato Andre Both      Marlise Rosane Traesel   

Secretário         Presidente   
 


