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Ata nº 040/2019 

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

Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, às 19horas, do dia 18 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,  Jose Valdir Vivian,  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 039/2019, a qual após colocada em discussão e posterior votação foi 

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

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, obteve o parecer favorável nas comissões e foi aprovado 

por unanimidade no plenário. 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. Entrada do 

projeto de Lei 32/2019 que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação 

mútua intermunicipal com os municípios que integram o serviço de atendimento móvel 

de urgência (SAMU/SALVAR 192) e dá outras providências, conforme regimento 

interno ficou em estudo nas comissões. Entrada do Projeto de Lei 33/2019 que autoriza o 

Executivo Municipal a vender lotes, efetuar averbação das benfeitorias, pagamento das 

escrituras e isentar o recebimento do ITBI e certidões, dos beneficiários do programa 

nacional de habitação urbana – PNHU e dá outras providências, conforme regimento 

interno ficou em estudo nas comissões. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora 

Marlise Rosane Traesel,  saudou os presentes. Agradeceu a secretaria de saúde e prefeito 

municipal o empenho para abertura do Posto de Saúde de Lajeado Bonito, que não pensa 

se ano que vem é ano eleitoral, mas pensa no benefício que as pessoas da comunidade 

vão ter. Seu Valdir Pederiva do conselho também se empenhou, no primeiro dia teve 20 

consultas, tivemos questões aonde em Novo Planalto não atendeu moradores de Lajeado 

Bonito, estava agendado, mas com o tempo tudo vai se adequando e todos vão ser 

atendidos. Referiu que conheceu na oportunidade o médico Dr. Marconi, um 

neurologista, que vai atender todas as quintas-feiras,  também o Cléber vai fazer parte da 

equipe, desejou um bom trabalho. Referiu que participou de uma oficina, na sede da 

Amuceleiro em Três Passos, com o tema sobre  mulheres na política, do quanto temos 

que abdicar por estar aqui, recebemos os parabéns nós de Tiradentes por termos 30% de 

mulheres na Câmara. Também dia 07 de novembro o hospital de caridade de Três Passos, 

recebeu a doação de um autoclave horizontal de solo da administração de Tiradentes do 

Sul,  parabenizou a todos os vereadores porque passou pela câmara a doação desse 
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equipamento e fomos homenageados na Câmara de Três Passos pelo vereador Arlei 

Tomazoni. Temos a polêmica do subsídio do Legislativo e vamos decidir com os demais 

vereadores e entrar num consenso para definir o rumo desse projeto. Também a moção 

dos professores, todos vamos assinar, refere que é justo que tenham seus direitos validos. 

Vereador Valdir de Almeida Bueno,  saudou os presentes,  referiu aos professores que 

sem luta ninguém vence, hoje está assinado o documento, professor Claudenei não está 

pedindo aumento, está pedindo o justo que está atrasado. O nosso reconhecimento em 

nome dos vereadores é o mínimo que podemos fazer. Quanto ao posto de saúde, fomos 

até criticados porque não queríamos que fosse fechado o posto de Lajeado Bonito, 

queriam também fechar o posto de Alto Uruguai, mas sabíamos que tinha  serventia e foi 

fechado dois anos e meio, mas a administração colocou que o posto tinha que ser 

reformado, que tinham que contratar pessoas técnicas para trabalhar no posto de saúde, 

as coisas como vem elas vão, nas suas palavras vereadora a senhora dizer que hoje 

Lajeado Bonito  volta a estar bem, mas poderia estar bem sempre, mas as vezes por 

perseguições a algumas pessoas que temos 99% de  garantia, as coisas acontecem. 

Parabéns ao povo de Lajeado Bonito que lutou e foi reaberto esse posto. Mas hoje foi 

reaberto sem reparação e sem técnico, contradizendo o que foi falado antes pela 

administração. Vereador  Jose Valdir Vivian, saudou os presentes, disse que também 

assinou a moção e sabe a luta que os professores sempre tem, muda governo e continua. 

Deveriam ser mais bem remunerados, mas não sabe o que o governo pensa. Lamenta, mas 

temos que ir à luta e valorizar as pessoas que trabalham. Referiu o projeto do SAMU, 

parabéns ao Cléber que trabalhou no SAMU e salvou muitas vidas. Agora com os 

prefeitos fazendo um trabalho em conjunto esse trabalho vai voltar a vigorar. Agradeceu 

ao prefeito e secretário de obras que recuperaram as estradas e parabenizou os produtores 

de trigo pela excelente safra. Vamos ter farinha boa para alimentação do nosso povo.  

Vereador  Paulo Rogério Schweig,  saudou os presentes, compartilhou palavras do 

Valdir a respeito do posto de Lajeado Bonito, que bom que abriu, mas que pena que ficou 

fechado todo esse tempo, mas pessoas de Lajeado Bonito sentiram na pele, coisas que 

aconteceu em Lajeado Bonito que não precisavam ter acontecido. O posto foi fechado e 

vai funcionar do mesmo jeito que estava, então poderia ter continuado. Parabenizou o 

pessoal da paróquia, tivemos o tríduo, foi muito bonito. Lamentou o fato de que temos o 

calendário de eventos, e tendo a festa da igreja teve a rodada do campeonato. Parabenizou 

os professores pela coragem de parar e fazer greve, a hora é essa, tem que parar, a 

comunidade e alunos apoiar os professores, é uma injustiça, entra governo e sai governo, 

é sempre a área dos professores que é atacada, todos precisam de um professor para 

chegar a ser alguma coisa na vida. Querem que o povo seja menos instruído para poder 

manipular cada vez mais. Contem com nós vereadores, se tiver mobilização se dispôs a 

acompanhar protestos em defesa dos direitos dos professores. Vereadora Marisa Ines 

Neumann, saudou os presentes, referiu que educar é um ato de amor, e com essa pressão 

psicológica que os professores estão passando, admira cada vez mais essa profissão, agora 

novos entrar nessa profissão vai ser cada vez mais difícil conquistar. Entramos num 

momento que o professor sonhava, lutava, se trabalhava em plano de carreira, a nível 

municipal e estadual, íamos conquistado os direitos para o futuro, e cadê o futuro agora? 

Referiu aos jovens que abracem os professores, abracem a causa, é uma questão de 

cidadania e aprendizado, não se preocupem em perder o ano, vamos ganhar muito com 

isso. Pais não transferir o filho de escola, vamos ensinar os nossos filhos a serem cidadãos, 
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vamos ensinar nossos filhos que todas as profissões, que todos os trabalhadores correm 

riscos, Tiradentes do Sul tem plano de carreira e piso, mas são questões judiciais, que 

corremos para termos os direitos atendidos. Uma moção relevante, todos assinaram essa 

moção, vamos resgatar as literaturas e fazer as coisas boas na educação, porque quem faz 

a diferença nesse pais é a educação. Nossos professores são maravilhosos, trabalham, 

fazem milagres. Referiu o projeto Legislativo 02, que implora e pede a questão do salário, 

não é polêmico porque acredita que todos estão fazendo reflexão, vamos trazer o valor 

para o valor que recebe quem vai todos os dias trabalhar. Vamos analisar o salário dos 

nossos professores. Se, aprovar o projeto 2 da forma que ele vem constituído vamos poder 

construir em quatro anos em cada escola uma biblioteca, que é um sonho e não temos. Se 

apoderam desse projeto, esse projeto é da casa, é da comunidade.  Estamos defendendo a 

educação, vamos fazer esse trabalho coletivo e ter resultados positivos. Nada mais 

havendo a tratar a presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para 

a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 25 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 

 

 


