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Ata nº 039/2019 

Ata da trigésima sétima sessão, em Caráter Ordinário, do Terceiro Período Legislativo, 

da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 11 

do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob 

a presidência da vereadora Marisa Ines Neumann, verificou-se a presença dos vereadores; 

Paulo Rogério Schweig,  Helio Hermann,  Marino Hermes, Valdir de Almeida Bueno,  

Marlise Rosane Traesel, Márcia Muller Pedrolo, Ricardo Jose Hartmann e Renato Andre 

Both.    Após a leitura Bíblica, a presidente solicitou a secretária a leitura da ata da sessão 

anterior de número 038/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi 

aprovada por unanimidade no plenário.  Em seguida foram lidos os convites e ofícios. 

ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei 25/2019 que institui o Programa Municipal de 

Subsídio de horas máquinas para melhorias nas propriedades rurais do município de 

Tiradentes do Sul, e dá outras providências, continua em estudo nas comissões.  Projeto 

de Lei nº 027/2019 que autoriza o Executivo Municipal a alterar o PPA 2018/2021, LDO 

2019,LDO 2020 e LOA 2019, continua em estudo nas comissões. Projeto de Lei 28/2019 

que Estima a Receita e Fixa a despesa do município de Tiradentes do Sul para o exercício 

financeiro de 2020, continua em estudo nas comissões. Projeto 30/2019 que Altera o 

anexo de Metas Fiscais – Estima a Compensação de Renúncia de Receita Integrante da 

lei nº 905/2018 e dá outras providências, continua em estudo nas comissões.  Projeto de 

Lei 31/2019 que Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS no Município de 

Tiradentes do Sul, e dá outras providências, continua em estudo nas comissões. Projeto 

de Lei Legislativo 02/2019 que Fixa os subsídios dos Vereadores do Município de 

Tiradentes do Sul para a legislatura 2021/2024 e dá outras providências, continua em 

estudo nas comissões.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador Paulo Rogério 

Schweig, saudou os presentes, referiu que muitas vezes os vereadores são criticados, mas 

que muitas vezes fazem pedidos de melhorias e não são atendidos. A única coisa que o 

vereador pode fazer é pedir, e votar os projetos que vem do Executivo, já que não podem 

fazer projetos que geram despesas ao município. Referiu quanto a Moção de repúdio, 

reivindicada pelos professores, dizendo que a educação é constantemente atacada pelos 

políticos, que o Sartori também não investiu em educação, parcelou salários, mas que 

agora está ainda pior. Vereador  Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes, referiu 

que fica triste com as palavras do professor Claudenei clamando por direitos, que não 

teve a oportunidade e condições de estudar, mas que valoriza quem estudou. Que é uma 

vergonha para o governo não valorizar os professores. Quanto as indicações que são feitas 

pelos vereadores, o não atendimento por parte do Executivo é uma realidade, não se sabe 

se é por não dar ouvido aos vereadores ou por não ter condições de fazer. Referiu ainda 

quanto ao projeto para baixar o salário dos vereadores, que devem ser baixados também 

dos secretários, prefeitos, CCs e FGs, tem mulher de vereador ganhando FG dois. 

Vereador  Helio Hermann,  saudou os presentes, referiu que apoia a ideia da moção de 

repúdio, porque sem professor a pessoa não é ninguém. Agradeceu ao Jose Valdir que 

cedeu um mês na Câmara, que o suplente também tem direito de assumir, porque 

trabalhamos juntos. Referiu que na semana anterior fez uma indicação para abrir ruas no 

loteamento que é particular, mas o município não tem outro loteamento para fazer, que 

vários vereadores se associaram e hoje a vereadora Márcia, e os vereadores Paulo e 

Marino manifestaram também o apoio a essa indicação.  Vereador Ricardo Jose 

Hartmann, saudou os presentes, referiu que o professor Claudenei terá todo o apoio dos 
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vereadores. Referiu que o governo Federal, também pensa só no grande. O benefício de 

quem recebe menos quer retirar. Na Argentina o povo também queria mudança, e há 

quatro anos atrás votou num partido de extrema direita. Esse governo cortou todos os 

benefícios do povo, desvalorizou a moeda e lascou com a vida de todos. Aqui está 

parecido. Tomara que o povo abra o olho e tire esse louco do governo. Referiu quanto a 

tragédia que aconteceu no Rio Uruguai, mencionando que naquela noite sua filha não 

estava junto, mas que sempre faz a travessia pois estuda do outro lado, que isso sirva de 

lição pra que usem coletes e cuidem a capacidade máxima de transporte de cada 

embarcação. Vereadora Marisa Ines Neumann,  saudou os presentes, referiu quanto a 

complexidade das leis, estamos aqui para trabalhar pela legalidade, quando se trata de um 

loteamento particular todo cidadão deve saber que quem faz um loteamento particular 

deve oferecer para a venda com a infraestrutura pronta. Referiu quanto ao projeto 02/2019 

que está nas mãos dos vereadores e da comunidade. Nasceu de uma iniciativa popular. 

Agora novamente é o momento de analisar, que vemos as pessoas todos os dias irem 

trabalhar e sabemos quanto recebem por mês. Acredita que todos concordam. O subsídio 

do prefeito e secretários, temos que observar a legalidade, o prefeito não pode ganhar 

menos que funcionários. Na educação dificilmente alguém quer assumir, porque o 

secretário ganha menos que um professor. Ressaltou, que, se sente envergonhada, em 

saber que um vereador vem apenas nas segundas-feiras e recebe esse valor, que como 

presidente recebe mais de quatro mil reais por mês. E quanto a baixar CCs é utopia, todos 

os administradores precisam ter  cargos de confiança. Nada mais havendo a tratar a 

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

ordinária a realizar-se dia 18 de novembro de 2019, no mesmo local e no mesmo horário. 

Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretária e pelo senhor 

Presidente.  

 

Marlise Rosane Traesel        Marisa Ines Neumann 

Secretária                  Presidente 

 

 


